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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3

de maio, de Educación establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do

profesorado, a elaboración da programación da/s área/s correspondentes. Este documento

será o eixo vertebrador a nivel curricular do proceso de ensino aprendizaxe durante o ano

académico 2022/2023, e seguirá as pautas establecidas no equipo de ciclo e a comisión de

coordinación pedagóxica.

Proponse  unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo

escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e

integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos
de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.
Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o
nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a
lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e
están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora
nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran
cantidade de zonas verdes. A situación do centro permítenos aproveitar a infinidade de recursos que nos oferta a
contorna onde se atopa, como poden ser os ecosistemas de praia, monte, lagoas, etc. Así como as instalacións do
mesmo, como é o caso da horta escolar ou o laboratorio. Estes recursos espaciais permitirán traballar de forma
intradisciplinar os catro bloques de contidos que forman a materia, o bloque número 1, "Cultura Científica"; o bloque
número  2,  "A  vida  no  noso  planeta";  o  bloque  número  3,  "Materias,  forzas  e  enerxía";  e  o  bloque  número  4,
"Tecnoloxía e dixitalización".

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, así como o funcionamento do corpo humano, para
abordar a importancia do coidado da saúde e o benestar emocional. 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.
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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

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
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDESCUBRO COMO SOMOS1 18

Nesta unidade, trázase un itinerario
que permite aos nenos e ás nenas
profundar no coñecemento do propio
corpo, das súas calidades e as
posibilidades que ofrece para a
relación coa contorna. Incídese tamén
no vínculo entre o propio corpo, o
benestar e as emocións que esperta
nas persoas.
Ademais, o obxectivo é que as
aprendizaxes que se adquiren vaian
relacionadas coa reflexión individual e
colectiva sobre as persoas, as súas
diferenzas, semellanzas, emocións,
gustos, sentimentos¿
O camiño conduce á reflexión sobre o
propio corpo e sobre o proceso de
adquisición de aprendizaxes que se
seguiu, valorando as adquisicións e as
dificultades que xurdiron.

20

XSEI COIDAR A MIÑA SAÚDE2 18

Nesta unidade, incítase ao alumnado a
comentar os seus coñecementos
sobre a saúde e motívaselles a suxerir
preguntas sobre o deporte. A partir
desta fórmula, o eixo transversal dos
contidos e as actividades será a
reflexión sobre a importancia dos
hábitos saudables en alimentación,
hixiene, lecer e descanso, e a súa
relación coa base dunha vida digna e
sustentable.

20

COÑEZO A NATUREZA X3 18

Ao longo desta unidade sinálase a ruta
que permite ao alumnado introducirse
no estudo e o respecto da contorna
natural e, nesa liña, do coidado e a
valoración da importancia das plantas.
A partir das experiencias e os
coñecementos propios, suscítase a
formulación de preguntas por parte
dos nenos e das nenas, que servirán
de punto de partida para desenvolver
as actividades. Na lámina inicial, a
imaxe do xardineiro entronca cos
contidos prácticos da unidade, que
consistirán na sementeira de
sementes e na plantación en macetas.

15

GÚSTANME OS ANIMAIS X4 18

Nesta unidade abórdase a observación
e a valoración dos animais na
contorna. Convídase o alumnado a
que formule cuestións sobre eles,
sobre as súas características, hábitos
e necesidades e, a partir delas,

15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

GÚSTANME OS ANIMAIS X4 18

abórdase o traballo co obxectivo
central de desenvolver nos nenos enas
nenas o respecto pola natureza.
Neste contexto, preténdese estimular
a curiosidade e o interese por
coñecer, experimentar e explorar a
contorna como estratexia para
aprender de forma cada vez máis
autónoma.

15

XCOIDAMOS A NATUREZA5 17

Nesta unidade, incídese na
importancia da protección dos
espazos naturais e dos seres vivos. As
preguntas que animan aos alumnos e
alumnas a reflexionar sobre o que xa
coñecen en relación con este tema e o
que lles gustaría coñecer serán o
punto de partida.
A lámina ofrece unha imaxe na que
uns voluntarios colaboran na limpeza
dun espazo natural e permitirá
introducir as actividades partindo da
responsabilidade persoal e a
implicación de todos no coidado da
natureza.

15

XAS COUSAS QUE NOS
ARRODEAN6 16

Nesta ocasión, pártese da observación
dos obxectos que nos rodean e dos
materiais dos que están feitos. A partir
diso, incídese na conexión entre o uso,
consumo e produción responsables de
materiais, e a sostibilidade do planeta.
Paralelamente, leva a cabo a reflexión
sobre os elementos e materiais, as
súas características, a súa orixe e as
súas aplicacións. Farase un repaso
sobre as máquinas presentes na
contorna, as pezas que as forman, os
seus usos, etc

15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

DESCUBRO COMO SOMOS

Duración

18

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

PE 40

CA2.5 - Coñecer as principais partes do corpo,
identificando os órganos implicados na realización
das funcións vitais.

Coñecer as principais partes do corpo.

CA2.6 - Distinguir accións que favorezan o benestar
emocional e social recoñecendo as emocións propias
e as dos demais e identificando as relacións
familiares e escolares ás que pertence.

Distinguir accións que favorezan o
benestar emocional e social.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.

TI 60

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Facer predicións sobre fenómenos
próximos a través da observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información sinxela, relacionada
co medio natural, en fontes seguras.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Identificación e descrición das partes do corpo humano.

- Coñecemento e experimentación cos órganos dos sentidos para relacionarse coa súa contorna.

- Hábitos saudables relacionados co benestar emocional e social: identificación e verbalización das propias emocións
e respecto polas dos demais.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.
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Contidos

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

2

Título da UDUD

SEI COIDAR A MIÑA SAÚDE

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Practicar hábitos de vida saudable.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.

TI 60

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Facer predicións sobre fenómenos
próximos a través da observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información sinxela, relacionada
co medio natural, en fontes seguras.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Hábitos saudables relacionados co benestar físico do ser humano: hixiene, alimentación variada, equilibrada e
sustentable, exercicio físico, contacto coa natureza, descanso e coidado do corpo como medio para previr posibles
enfermidades.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

3

Título da UDUD

COÑEZO A NATUREZA

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Facer predicións sobre fenómenos
próximos a través da observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información sinxela, relacionada
co medio natural, en fontes seguras

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural por
medio da observación, a manipulación e a
experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos do medio natural por medio da
súa propia experiencia.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Practicar actitudes de respeto á natureza.

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Practicar hábitos de vida saudable.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Iniciación ao coñecemento científico presente na vida cotiá tendo en conta a importancia do coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.
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Contidos

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Observación e identificación de animais e plantas da súa contorna a partir das súas características observables.

- As relacións entre os seres humanos, os animais e as plantas.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

4

Título da UDUD

GÚSTANME OS ANIMAIS

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural por
medio da observación, a manipulación e a
experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos do medio natural por medio da
súa propia experiencia.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.

TI 60

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Practicar actitudes de respeto á natureza.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Practicar hábitos de vida saudable.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Iniciación ao coñecemento científico presente na vida cotiá tendo en conta a importancia do coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Necesidades básicas dos seres vivos e a diferenza cos obxectos inertes.

- Observación e identificación de animais e plantas da súa contorna a partir das súas características observables.

- As relacións entre os seres humanos, os animais e as plantas.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.
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5

Título da UDUD

COIDAMOS A NATUREZA

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Facer predicións sobre fenómenos
próximos a través da observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información sinxela, relacionada
co medio natural, en fontes seguras.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.

TI 60

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural por
medio da observación, a manipulación e a
experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos do medio natural por medio da
súa propia experiencia.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Practicar actitudes de respecto á
natureza.

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Practicar hábitos de vida saudable.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Iniciación ao coñecemento científico presente na vida cotiá tendo en conta a importancia do coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Observación e identificación de animais e plantas da súa contorna a partir das súas características observables.

- As relacións entre os seres humanos, os animais e as plantas.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

6

Título da UDUD

AS COUSAS QUE NOS ARRODEAN

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Facer predicións sobre fenómenos
próximos a través da observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información sinxela, relacionada
co medio natural, en fontes seguras.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Deseñar, en equipo, de forma guiada, un
produto final sinxelo, usando os materiais
adecuados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Resolver problemas de programación
simples.

TI 60

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Identificar conexións entre diferentes
elementos do medio natural por medio da
súa propia experiencia.

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Practicar hábitos de vida saudable.

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Utilizar ferramentas e procesos
adecuados para identificar as
características dos elementos do medio
natural.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Realizar experimentos sinxelos con
máquinas e outros dispositivos.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Identificar a relación da vida das persoas
coas súas accións sobre o medio
ambiente.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Respectar as normas básicas de
convivencia.

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

Contidos

- Iniciación ao coñecemento científico presente na vida cotiá tendo en conta a importancia do coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Tipos de materiais segundo a súa orixe.
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Contidos

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Cambios observables na materia a través da súa experimentación.

- Observación e identificación de máquinas e aparellos na súa vida cotiá.

- Uso responsable dos materiais: reducir, reutilizar e reciclar.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Coñecemento dos compoñentes básicos dun computador.

- Recursos dixitais para comunicarse con persoas coñecidas en contornas coñecidas e seguros.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Iniciación á programación adaptándose ao nivel de comprensión e á súa manipulación (plataformas dixitais de
iniciación á programación, robótica educativa¿).

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

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, ao longo

das unidades 3, 4 e 5 afondaremos no coñecemento do medio natural e exploraremos a nosa

contorna, identificando ós seres vivos, a importancia do seu coidado e as características

principais dos animais e plantas.

-Actividades que partan da observación e experimentación, traballando o método científico a

través de diversas investigacións e traballos desenvolvendo estruturas de aprendizaxe

cooperativo. Ao longo da unidade 2 experimentaremos cos órganos do sentidos para que o

alumnado poida comprender mellor como nos relacionamos co medio que nos rodea.
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-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 (medioambientais, de saúde, xogos educativos...) nas que o alumnado

avance no desempeño das súas competencias. Ao longo da unidade 1, "Como somos?"

traballaremos as principais partes do corpo humano e os hábitos saudables relacionados co

benestar físico. Para traballar este contido, por equipos, realizarán a súa silueta no chan,

sinalarán as partes do corpo e despois terán que completar a silueta debuxando unha persoa.

Ademais, realizaremos xogos de rol para identificar emocións e na asemblea compartiremos

accións que favorezan o benestar físico e emocional.

-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. Algunhas actividades a levar a cabo: crear un ecosistema,

realizar plantacións na horta durante a unidade 5, e ao longo da unidade 6, analizar de que

están feitos e como funcionan os seus xoguetes, deseñar un robot sinxelo e facer unha

programación sinxela con ScratchJr.

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. Durante este primeiro curso da

etapa o alumnado debe acceder ó coñecemento partindo dos seus centros de interese e da

súa contorna máis próxima.

-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.

-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.
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Utilizaremos diferentes técnicas de aprendizaxe cooperativo, por un lado dinámicas de

cohesión de grupo (A pelota, Un mundo de cores, O branco e a diana,...); e por outro,

estruturas cooperativas que se desenvolverán en diferentes momentos das unidades

didácticas para traballar os contidos (Parada 3 minutos, Lapis ao centro, Folio xiratorio,

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 e outras pastas para modelar, material de

laboratorio (probetas, tubos de ensaio, placas petri...), poleas, balanzas, maquetas,

dicionarios, láminas de apoio visual, libros de consulta,...

RECURSOS TECNOLÓXICOS: ordenadores, robots educativos, pizarras dixitais, proxectores,...

RECURSOS DIXITAIS: aula virtual, 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
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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 dos informes da etapa

de educación infantil en canto o desenvolvemento de cada alumno.

-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:

·Barullo de ideas sobre as características básicas dos animais, plantas e do ser humano.

·Test da figura humana.

·Comprensión lectora de imaxes para identificar e describir a súa contorna, como por exemplo,

diferentes tipos de ecosistemas, materiais da aula, do fogar ou de obxectos e máquinas cotiás,

empregando rutinas de pensamento como por exemplo "Color-Símbolo-Imaxe".

·Asemblea sobre a importancia do coidado do medio ambiente.

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

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

20

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

15

Total

100

Proba
escrita 40 40 40 40 40 40 40

Táboa de
indicadores 60 60 60 60 60 60 60

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 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.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os

procedementos de avaliación anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD2) / 2

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD3 + NOTA UD4) / 2

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD5 + NOTA UD6) / 2

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE 1: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 2: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 15%. Escala de

observación: 5%.

UNIDADE 3: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 50%. Lista de Cotexo: 10%.

Criterios de cualificación:
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UNIDADE 4: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 5: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 6: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 15%. Escala de

observación: 5%.

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.4 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª

avaliación x 0.3

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das

décimas sexa cinco ou maior que cinco.

Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que obteña unha valoración negativa nunha unidade ou nun trimestre deberá

recuperar a materia atendendo os seguintes criterios de recuperación.

Por un lado, realizará unha serie de tarefas que versarán sobre os contidos traballados que

serán entregadas e avaliadas polo profesorado, as cales terán un peso do 80% da cualificación

final. Por outro lado, realizará unha proba escrita sobre os contidos traballados en ditas

actividades a cal terá unha valoración do 20%.

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 por un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as

cales se porán en funcionamento unha vez esgotadas as ordinarias.

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: adaptacións curriculares,
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agrupamentos flexibles, apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou

audición e linguaxe, a flexibilización no período de escolarización, así como alumnado que no

poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha atención educativa

domiciliaria ou hospitalaria.

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.

- Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como

poden ser as saídas ó medio natural (ecosistema de praia, de monte, campo), visitas a

museos, exposicións, charlas formativas, etc.

- Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen

ánimo de lucro) como poden os materiais aportados por fundacións como a ONCE.

-Participar en plans e programas da Consellería de Educación e outras entidades, algúns

exemplos poden ser: Plans Proxecta+, ou Voz Natura, entre outros.

Por último, hai que destacar que nos atopamos nun momento de transición entre a etapa de

educación infantil e a etapa de educación primaria, polo que debemos ter en conta esta

información á hora de adaptar o proceso de ensinanza aprendizaxe do alumnado.
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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 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

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

Visita a un museo, exposicións...Saídas culturais

Nas que coñeceremos os ecosistemas máis próximos.Saídas á contorna

Familias, profesionais de distintos ámbitos laborais, ou outras
institucións.

Charlas formativas

Relaxación e xestión de emocións, cociña saudable, primeiros
auxilios, prácticas saudables no deporte...

Obradoiros

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser  :  Día
Mundial  da  Saúde,  do  Medio  Ambiente,  dos  Dereitos  do
Consumidor, Día Internacional da Muller...

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 adecuadas.

Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

 Temporalización.

Organización dos recursos materiais.

 Medidas de atención á diversidade.

Motivación do alumnado.

 Procedementos de avaliación.

Á hora de levar a cabo a avaliacion 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:
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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:

-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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

1º 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 Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3

de maio, de Educación establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do

profesorado, a elaboración da programación da/s área/s correspondentes. Este documento

será o eixo vertebrador a nivel curricular do proceso de ensino aprendizaxe durante o ano

académico 2022/2023, e seguirá as pautas establecidas no equipo de ciclo e a comisión de

coordinación pedagóxica.

Proponse  unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo

escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e

integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos
de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.
Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o
nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a
lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e
están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora
nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran
cantidade de zonas verdes. A situación do centro permítenos aproveitar a infinidade de recursos que nos oferta a
contorna onde se atopa, como poden ser os ecosistemas de praia, monte, lagoas, etc. Así como as instalacións do
mesmo, como é o caso da horta escolar ou o laboratorio. Estes recursos espaciais permitirán traballar de forma
intradisciplinar os bloques de contidos que forman a materia.

A importancia da área de Ciencias Sociais, radica en que o alumnado logre un coñecemento e

respecto pola súa contorna, cultura e historia; tanto a próxima como a máis afastada.

Baseándonos nos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030, o obxecto

das CCSS é o de dispoñer das ferramentas axeitadas para formar individuos libres e con

espírito crítico, que apliquen a conciencia ecosocial no coidado do noso planeta.
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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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

XUNIDADE DE BENVIDA. Imos
comezar1 3

Esta unidade de benvida enfócase nos
coñecementos e experiencias previas
propias do alumnado a partir das cales se
empezarán a desenvolver os procesos, os
métodos e as actitudes.

4

XConvivo con moitas persoas2 8

Esta primeira unidade ten como obxectivo
principal colocar ás nenas e aos nenos
como eixo central da aprendizaxe: os seus
intereses, as súas necesidades, as súas
expectativas e as súas emocións. A partir
da imaxe poden reflexionar sobre a súa
propia familia e valorar a importancia da
convivencia, a amizade e a diversidade.
Esta situación de aprendizaxe pon de
relevo a importancia de comprender as
distintas familias e as relacións que se dan
en diferentes contornas.

11

XVivimos nunha casa3 8

Nesta segunda unidade do curso,
preténdese reflectir a importancia que
adquire a casa como o lugar onde máis
tempo pasan os nenos e as nenas. A imaxe
permítelles reflexionar sobre a súa propia
casa e todo o que fan nela, e expresar as
sensacións e as emocións que
experimentan nesta contorna. Coñecerán
os distintos tipos de casas, valorarán a
importancia de ter un fogar e de colaborar
nas tarefas domésticas e poderán comparar
a súa casa e a súa forma de vivir coas
doutras culturas.

11

X
Reto.
SOMOS IGUAIS, SOMOS
DIFERENTES4 4

O reto deste primeiro trimestre consiste na
reflexión sobre as diferenzas individuais, as
características persoais, os sentimentos, as
preferencias, as emocións¿ Desde esta
formulación, a idea é estimular nos nenos e
nas nenas a reflexión sobre as propias
características, o respecto polos que nos

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Reto.
SOMOS IGUAIS, SOMOS
DIFERENTES4 4

rodean, o interese cara aos sentimentos e
emocións dos demais e as actitudes de
colaboración en diferentes ámbitos da vida
cotiá.
Na situación que se expón neste reto, a
imaxe dun grupo de nenas e nenos e a
participación nun xogo de cores serve para
organizar aprendizaxes que lles permitirán
reflexionar sobre as súas emocións,
promover actitudes para a inclusión e o
traballo colaborativo e utilizar estratexias
para solucionar problemas de inclusión e
crear unha contorna de compañeirismo.

10

Que hai onde vivo? X5 10

Nesta primeira unidade do segundo
trimestre preséntase a imaxe da rúa dun
barrio. A observación da imaxe facilitará a
reflexión e a formulación de preguntas
sobre as normas de uso da bicicleta e do
carril bici e o significado dos sinais.
Ademais, a escena servirá para iniciar as
aprendizaxes sobre os elementos que se
atopan na rúa e a súa utilidade, sobre os
comercios e os produtos que se venden,
para valorar a importancia das normas de
comportamento nos distintos espazos do
barrio e a necesidade de respectar os sinais
de tráfico para gozar da rúa con
seguridade.

11

Que vexo arredor de min? X6 10

Nesta unidade reflíctense distintos
fenómenos relacionados co tempo
atmosférico e as estacións. As reflexións e
as cuestións que xurdan da observación da
escena serán o punto de partida para
iniciar as aprendizaxes da unidade. Os
nenos e as nenas expresarán os seus
gustos sobre a paisaxe e xustificaranos, e
ademais farán suxestións para gozar da
natureza e para conservala.

11

Reto.
CONSERVAR OS BOSQUES X7 4

Nesta unidade sitúase aos nenos e ás
nenas nunha contorna natural. A reflexión
sobre o comportamento adecuado na
natureza permitiralles desenvolver a
creatividade, propondo accións para a súa
conservación, e tomar conciencia da
importancia de coidar o medioambiente e
de desenvolver actitudes de respecto cara
á natureza.

10

XGústame viaxar!8 10

Nesta unidade, pártese da imaxe dun
aeroporto. A partir da interpretación da
fotografía e da reflexión sobre os seus
coñecementos previos acerca dos
transportes abórdanse as novas
aprendizaxes. O uso de diferentes criterios
para clasificar medios de transporte

11
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XGústame viaxar!8 10

permitiralles interpretar a información e
valorar a importancia dos sinais de
seguridade viaria para peóns e usuarios de
transportes, o que axudará aos alumnos a
desenvolverse con autonomía á hora de
viaxar.

11

XO paso do tempo9 9

Esta unidade parte de distintas escenas
que reflicten os cambios que experimentan
as nenas e os nenos durante a infancia e as
cousas que son capaces de facer en cada
etapa. Isto facilitará a reflexión sobre o
paso do tempo e a análise das emocións
que experimentan ao lembrar a súa
biografía persoal e familiar. O uso de
conceptos básicos de medida e sucesión
permitiralles comprender os cambios que
se producen nos elementos da contorna e
valorar o patrimonio cultural.

11

X
Reto.
REUTILIZAR MATERIAIS10 4

Nesta unidade, preténdese reflexionar
sobre o que é realmente necesario e sobre
o consumo responsable e opinar sobre a
reutilización dos obxectos. Exponse
situacións nas que se debe chegar a
acordos, tomar decisións, avanzar
incidencias, organizar equipos e asignar
tarefas, o que será fundamental para
desenvolver a súa capacidade de iniciativa
persoal e o seu espírito emprendedor.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

UNIDADE DE BENVIDA. Imos comezar

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- A escola: organización escolar, os membros e os seus roles, espazos físicos e recursos.

- Os deberes e dereitos das persoas. A asemblea de clase como momento para a reflexión, o diálogo, a escoita
activa e a resolución pacífica de conflitos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A vida en colectividade. A familia. Diversidade familiar. Compromisos, corresponsabilidade, participación e normas
na contorna familiar, veciñal e escolar. Prevención, xestión e resolución dialogada de conflitos.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.
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Contidos

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- As expresións e producións artísticas da contorna próxima.

2

Título da UDUD

Convivo con moitas persoas

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.3 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural,
social e cultural.

Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

TI 60

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de
f o r m a  d i a l o g a d a
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero.

CA3.4 - Identificar institucións próximas, sinalando e
valorando as funcións que realizan en prol dunha
boa convivencia.

Identificar institucións próximas,
sinalando e valorando as funcións que
realizan.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- A escola: organización escolar, os membros e os seus roles, espazos físicos e recursos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A vida en colectividade. A familia. Diversidade familiar. Compromisos, corresponsabilidade, participación e normas
na contorna familiar, veciñal e escolar. Prevención, xestión e resolución dialogada de conflitos.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

3

Título da UDUD

Vivimos nunha casa

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

TI 55

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A vida en colectividade. A familia. Diversidade familiar. Compromisos, corresponsabilidade, participación e normas
na contorna familiar, veciñal e escolar. Prevención, xestión e resolución dialogada de conflitos.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.
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4

Título da UDUD

Reto.
SOMOS IGUAIS, SOMOS DIFERENTES

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
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Contidos

- empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- A escola: organización escolar, os membros e os seus roles, espazos físicos e recursos.

- Os deberes e dereitos das persoas. A asemblea de clase como momento para a reflexión, o diálogo, a escoita
activa e a resolución pacífica de conflitos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A vida en colectividade. A familia. Diversidade familiar. Compromisos, corresponsabilidade, participación e normas
na contorna familiar, veciñal e escolar. Prevención, xestión e resolución dialogada de conflitos.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

5

Título da UDUD

Que hai onde vivo?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 55

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- Seguridade viaria. Normas básicas nos desprazamentos como peóns e usuarios dos medios de transporte.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.
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Contidos

- As expresións e producións artísticas da contorna próxima.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

6

Título da UDUD

Que vexo arredor de min?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

TI 55

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- A Terra, o Sol, a Lúa e as estrelas como compoñentes da súa contorna espacial máis próximo.

- A vida na Terra. Fenómenos atmosféricos e a súa repercusión nos ciclos biolóxicos e na vida diaria.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

7

Título da UDUD

Reto.
CONSERVAR OS BOSQUES

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.
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8

Título da UDUD

Gústame viaxar!

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

TI 55

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.5 - Coñecer e interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso de espazos públicos,
especialmente como peóns ou como usuarios dos
medios de locomoción, tomando conciencia da
importancia da mobilidade segura, saudable e
sustentable tanto para as persoas como para o
planeta.

Coñecer e interiorizar normas básicas
para a convivencia no uso de espazos
públicos.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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

Contidos

23/12/2022 12:23:18 Páxina 30de18



Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Seguridade viaria. Normas básicas nos desprazamentos como peóns e usuarios dos medios de transporte.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

9

Título da UDUD

O paso do tempo

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediata.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 55

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.3 - Mostrar estilos de vida sustentable e valorar
a importancia do respecto, os coidados, a
corresponsabilidade e a protección dos elementos e
seres do planeta, identificando a relación da vida das
persoas coas súas accións sobre os elementos e
recursos do medio como o chan e a auga.

Valorar a importancia do respecto, os
coidados, a corresponsabilidade e a
protección dos elementos e seres do
planeta.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

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...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.
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10

Título da UDUD

Reto.
REUTILIZAR MATERIAIS

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Usar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer predicións sobre obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Empregar diferentes técnicas de
indagación sinxela.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Identificar as características e as
propiedades dos elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Identificar conexións entre diferentes
elementos da contorna natural, social e
cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Facer preguntas e predicións sobre
obxectos, feitos e fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Establecer conexións simples entre
diferentes elementos da contorna natural,
social e cultural.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Recoñecer e respectar o patrimonio
natural e cultural como un ben común.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Usar nocións básicas de medida para
ordenar feitos da contorna social e
cultural inmediato.
I

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Informar sobre formas de vida do pasado.

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...).
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Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Desde o punto de vista da metodoloxía, ponse o foco nos seguintes aspectos:

1. Educación integral orientada a formar persoas¿

- Indagadoras e analíticas

- Informadas e cultas

- Reflexivas e críticas

- Boas comunicadoras

- Colaboradoras e participativas

- Comprometidas e éticas

- Creativas

- Respectuosas e con mentalidade aberta

2. Desenvolvemento sostible desde o punto de vista ambiental e social:

- Para educar cidadáns globais, persoas comprometidas consigo mesmas, cos demais e co planeta.

- Todos os elementos débense orientar a que o alumnado reflexione sobre os retos do século XXI e deben
contribuír á construción dun mundo mellor.

3. Proxecto conectado coa realidade que promove a aprendizaxe competencial. Para iso, cada unidade didáctica
organízase ao redor dunha situación de aprendizaxe, unha experiencia de aprendizaxe (problema, tema, reto¿)
motivadora, real e próxima ao alumnado. As unidades seguen unha ruta didáctica en catro fases:

- Espertar a curiosidade do alumno e tomar conciencia da situación-problema.

- Aprendizaxe orientada cara aos contidos necesarios e o desenvolvemento das habilidades de pensamento.

- Aplicación do aprendido en tarefas complexas, con forte sentido competencial e actitudinal.
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- Consolidación, valoración do aprendido e personalización.

4.  Aprendizaxe  personalizada  mediante  a  flexibilización  de  adaptacións  para  que  responda  á  diversidade  de
realidades educativas.

5. Avaliación formativa para avaliar todas as fases do proceso educativo, cunha gran diversidade de instrumentos,
incluíndo a participación do propio estudante.

6.  Ensino dixital  para  desenvolver  a  competencia  dixital  do  alumnado e  tamén como ferramenta de ensino e
aprendizaxe.

7. Enfoque multidisciplinar e, aínda que cada unha área ten sentido propio, proponse un gran número de dinámicas
interdisciplinares que contribúen a unha aprendizaxe profunda e que permiten interrelacionar saberes e fortalecer as
aprendizaxes das áreas instrumentais.

8. Integración de novos saberes:

- Alfabetización informacional.

- Competencias STEAM.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto

PDI

Libro media

Láminas de aula

Láminas dixitais

Recursos bibliográficos (biblioteca)

Ordenadores da sala de informática

Material funxible

Globo terráqueo

Genially

Kahoot

Empregaremos unha variedade significativa de recursos didácticos coa finalidade de ofertarlle

ao noso alumnado un amplo abano de posibilidades para as súas aprendizaxes.

Intentaremos motivar e implicar ao alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe, xa que procuraremos que

os recursos empregados posibiliten a súa aprendizaxe.
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As ferramentas e materiais novedosos funcionan como eixe motivador na aprendizaxe do

alumnado.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4

sesións).

Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades,

destrezas e actitudes que posúe o noso alumnado sobre a área de Ciencias Sociais.

Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida

de información: test obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...

A partires da información recollida e da interpretación da mesma, poderemos adaptar o

proceso de ensino-aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na

detección de problemáticas e na posta en marcha das medidas de atención á diversidade

necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

4

UD 2

11

UD 3

11

UD 4

10

UD 5

11

UD 6

11

UD 7

10

UD 8

11

UD 9

11

UD 10

10

Proba
escrita 0 40 45 0 45 45 0 45 45 0

Táboa de
indicadores 100 60 55 100 55 55 100 55 55 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 29

Táboa de
indicadores 71

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 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.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os

procedementos de avaliación anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD2 + NOTA UD3 + NOTA UD 4) / 4

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD5 + NOTA UD6 + NOTA UD 7) / 3

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD8 + NOTA UD9 + NOTA UD 10) / 3

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE 1: Rúbricas: 80%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 2: Probas escritas: 40%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 15%. Escala de

observación: 5%.

UNIDADE 3: Probas escritas: 45%. Rúbricas: 45%. Lista de Cotexo: 10%.

UNIDADE 4: Rúbricas: 80%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 5: Probas escritas: 45%. Rúbricas: 45%. Lista de Cotexo: 10%.

UNIDADE 6: Probas escritas: 45%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 10%. Escala de

observación: 5%.

UNIDADE 7:  Rúbricas: 80%. Lista de Cotexo: 20%.

UNIDADE 8: Probas escritas: 45%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 10%. Escala de

observación: 5%.
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UNIDADE 9: Probas escritas: 45%. Rúbricas: 40%. Lista de Cotexo: 10%. Escala de

observación: 5%.

UNIDADE 10: Rúbricas: 80%. Lista de Cotexo: 20%.

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.4 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª

avaliación x 0.3

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das

décimas sexa cinco ou maior que cinco.

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.

A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que obteña unha valoración negativa nunha unidade ou nun trimestre deberá

recuperar a materia atendendo os seguintes criterios de recuperación.

Por un lado, realizará unha serie de tarefas que versarán sobre os contidos traballados que

serán entregadas e avaliadas polo profesorado, as cales terán un peso do 80% da cualificación

final. Por outro lado, realizará unha proba escrita sobre os contidos traballados en ditas

actividades a cal terá unha valoración do 20%.

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
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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 axudará a escoller a/as medida/as de

atención á diversidade, como poden ser o reforzo educativo, o apoio de profesorado con

dispoñibilidade horaria ou o apoio de profesorado especialista en Audición e Linguaxe e/ou

Pedagoxía Terapéutica. Será importante tamén a planificación de actividades de reforzo e

ampliación para individualizar o ensino e atender á totalidade do alumnado.

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

ET.5 - Creatividade X X X X X X X X

ET.6 - Emprendemento X X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a
afectivosexual.

X X X X X X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito X X X

ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Comprensión lectora X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual

ET.4 - Competencia dixital X

ET.5 - Creatividade X X

ET.6 - Emprendemento X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a
afectivosexual.

X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito
ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X

Observacións:
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Os elementos transversais non pertencen exclusivamente a unha área en concreto,
senón que deben ser abordados ao longo de todas elas.
As CCSS serán un espazo ideal para que de xeito globalizado se traballen todos estes contidos mesturados cos
propios da área.
Certos elementos transversais, como a expresión oral e escrita ou a resolución pacífica de conflitos estarán
presentes ao longo de todas as unidades didácticas.
Por outra banda, contidos como o desenvolvemento sostible,  serán aboradados en unidades didácticas en
concreto.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita a un museo, exposicións...Saídas culturais

Nas que coñeceremos os ecosistemas máis próximos.Saídas á contorna

Familias, profesionais de distintos ámbitos laborais, ou outras
institucións.

Charlas formativas

Relaxación e xestión de emocións, cociña saudable, primeiros
auxilios, prácticas saudables no deporte...

Obradoiros

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser  :  Día
Mundial  da  Saúde,  do  Medio  Ambiente,  dos  Dereitos  do
Consumidor, Día Internacional da Muller...

Conmemoracións

Observacións:
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.

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 tarefas aos diferenets ritmos e estilos de aprendizaxe?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos nas diferentes tarefas propostas?

Infórmase ao alumnado dos erros cometidos nas diferentes tarefas ou actividades?

Cal é o grao de coordinación co resto do equipo docente?
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Tomáronse medidas para atender ao ACNEAE?

Mantívose contacto coas familias logrando a súa implicación no proceso?

Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?

Cando falamos de avaliación, o primeiro que se nos ven á cabeza é a avaliación do alumnado,

mais non adoitamos ter en consideración a propia práctica docente. O propio Decreto 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. A información para avaliar todos estes items estará recollida no

diario de sesións e no rexistro anecdótico de cada unha das Unidades 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.

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 nos

trimestres.

Por outra banda, un dos aspectos a tratar durante as sucesivas reunións do equipo do 1º ciclo,

será o propio seguimento das Programacións Didácticas.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

1º Pri.Educación física

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación primaria

Sesións
semanais

2
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1. Introdución

     O presente documento desenvolve unha programación didáctica para a área de Educación Física en 1º 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.

A área de Educación Física debe fundamentarse na adquisición das capacidades que contribúan ao desenvolvemento
persoal e a unha mellor calidade de vida. Ten que dirixirse cara ao coñecemento progresivo da conducta motora e á
adquisición de actitudes, valores e normas referentes ao corpo e ao movemento.

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.

Pero a Educación Física non é unha simple aprendizaxe de movementos, senón un camiño cara á educación total que
utiliza dito movemento como axente pedagóxico con diversas funcións: de coñecemento, de organización perceptiva,
anatómico-funcional,  estético-comunicativa,  de  relación  persoal  coas  demais  persoas,  agonística,  hixiénica,
hedonista, de compensación e catártica.

Esta área curricular está especialmente indicada para integrar todo tipo de alumnado e resulta idónea de cara á
Atención á Diversidade. Debe incidirse na Coeducación e na Igualdade de oportunidades para ambos sexos.

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.

Para abordar con posibilidades de éxito as numerosas situacións motrices ás que se verá exposto o alumnado ao
longo da súa vida, será preciso desenvolver de maneira integral capacidades de carácter cognitivo e motor, pero
tamén afectivo - motivacional, de relacións interpersoais e de inserción social. Deste xeito, o alumnado terá que
aprender a xestionar as súas emocións e as súas habilidades sociais en contextos de práctica motriz.

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.

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS ALUMNADO DE 1º CICLO (6 a 8 anos).

- Ámbito cognitivo: están na idade de tránsito da etapa preoperacional ás das operacións concretas (Piaget),
na cal existe unha diminución do pensamento egocéntrico e aumento da capacidade de centrarse en máis dun
estimulo.

- Ámbito motor: comezan a consolidar o seu esquema corporal (ton, relaxación e respiración) e a controlar
condutas  motrices  de  base  (postura,  equilibrio  e  coordinación);  a  dominar  condutas  perceptivo  motrices:
estruturación espacial / temporal, lateralidade e ritmo. Conseguen o control independente dos segmentos corporais e
perfeccionan a motricidade fina e grosa.

- Ámbito afectivo-social: consolidan e amplían o seu proceso de socialización, relacionándose cos demais,
respectando regras, dialogando-escoitando e cooperando.
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CONTEXTUALIZACIÓN.

- Centro: CPR VIRXE MILAGROSA BUEU

- Unidades: 13 (3 en EI, 6 en EP e 4 en ESO)

- Curso: 1º A

- Nº alumnos/as: 21 ( 11 nenas e 10 nenos)

- Contorna: Vila mariñeira de sobre 12000 habitantes.

- Instalacións: : ximnasio, duas pistas polideportivas exteriores que tamén fan de patio, rodeado por unha zona verde
no exterior, cunha pista deportiva antivandálica por un lado e o Rio Bispo polo outro.

- Xornada escolar: continua (09:00 a 14:00)

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEducación Física?1 2

    Esta UD pretende que o alumnado que se
inicia na etapa de Ed. Primaria interiorice os
hábitos, valores e  actitudes que transmite
esta área. Pretendemos que coñeza:
- A vestimenta axeitada para a
práctica de actividade física.
- Hábitos xerais de hixiene tras a
práctica dalgunha actividade física
- Uso e coidado do material e dos
espazos.
- Importancia de seguir as regras
marcadas.
Pautas para a prevención de accidentes nas
prácticas motrices: xogos de activación,
quecemento, volta a calma, ...

4

XCoidémonos! É importante.2 4

Con esta unidade didáctica tentaremos
crear no alumnado hábitos de saúde para
unha mellora da calidade de vida,
fomentaremos e faremos cumprir a
adopción de prácticas hixiénicas, posturais
e alimenticias, contribuír ao benestar físico
e mental e persuadir aos nenos/as a que
pensen nunha conduta sa fóra do ámbito
escolar. Todo iso influirá de xeito positivo
na autoestima, e nunha mellor calidade de
vida.

9

XUn para todos e todos para un3 5
     Os xogos cooperativos son propostas
que buscan diminuír as manifestacións de
agresividade nos xogos promovendo
actitudes de sensibilización, cooperación,

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUn para todos e todos para un3 5

comunicación e solidariedade. Buscan a
participación de todos, predominando os
obxectivos colectivos sobre as metas
individuais.
     Os nenos/as xogan con outros/as e non
contra os outros/as; xogan para superar
desafíos ou obstáculos e non para superar
os demais. Será necesario o traballo en
grupo para conseguir un fin común.

8

XDescubrindo como son4 5

Dentro das capacidades perceptivo-
motoras atopamos o concepto de
corporalidade (Castañer e Camerino). O
esquema corporal é un concepto dinámico
e maleable que se adquire por aprendizaxe
e no que as experiencias xogan un papel
fundamental.
Unha mala estruturación do esquema
corporal e na lateralidade pode ocasionar
problemas no ámbito motor (torpeza,
descoordinación...), no perceptivo (mala
percepción espazo -temporal que pode
chegar a repercutir mesmo na
lectoescritura) e no afectivo.

7

XMóvome no espazo e no tempo5 5

 Toda acción sucede nun espazo e tempo
determinado polo que o traballo da
espacialidade e temporalidade é indivisible.
     A percepción supón a recepción da
información que nos chega a través dos
sentidos, por iso, se pretende que o
alumnado interiorice e automatice nocións
básicas como: arriba-abaixo, encima-
debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita... para orientarse no
espazo próximo.

6

XDes....plazándome6 5

Unha vez traballadas as capacidades de
conciencia corporal, control  postural (o
equilibrio) e nocións espazo-temporais en
unidades didácticas anteriores convén
traballar as habilidades  motrices básicas.
Nesta unidade didáctica centrarémonos en
diferentes tipos e formas de desprazarse:
en grupos, imitando animais, trepando, en
parellas, con diferentes tipos de obxectos,
transportes, reptacións, empregando
diferentes tipos de apoio, etc.

7

SaltoXiro X7 5

   Seguindo co traballo das habilidades
motrices básicas, esta  UD estará enfocada
aos saltos e xiros.
    Ambas habilidades permitirá ao
alumnado adquirir unha bagaxe  motriz
fundamental para desenvolverse en
diferentes situacións.

7

Lanza e Recepciona X8 4 Os lanzamentos e as recepcións son dúas
habilidades  motrices moi importantes para 7
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Lanza e Recepciona X8 4

unha posterior iniciación deportiva en
calquera dos deportes coñecidos (Fútbol
sala, Balonmán, Voleibol¿), ademais de que
permiten que os alumnos/ as poidan
realizar adecuadamente abundantes
cantidades de xogos, que requiren un certo
nivel en canto a habilidades  motrices deste
tipo (xogo dos dez pases, o balón
prisioneiro, etc).
    Polo tanto, nesta unidade, trataremos de
que o alumnado practique estas
habilidades  motrices, coa intención de
facilitar unhas aprendizaxes relevantes
para unha variada gama de contendidos de
Educación Física, que posteriormente
traballarán.

7

Os equilibristas de cole X9 4

O equilibrio está presente en practicamente
calquera tarefa dentro da Educación Física.
Un bo desenvolvemento desta capacidade
física traerá consigo unha maior eficiencia
nas execucións (consecución dun obxectivo
co mínimo gasto enerxético).
Nesta unidade didáctica traballaremos o
equilibrio estático, dinámico e con
obxectos, realizando tarefas de equilibrios
sobre diversos puntos de apoio,
mantemento en equilibrio de diferente
material coas partes corporais,
desprazamentos por superficies de apoio
inestables ou reducidas...

7

Como me movo? X10 6

    A coordinación é un elemento
fundamental no desenvolvemento físico das
persoas. Está presente en todos os
movementos que realiza o ser humano,
desde as actividades da vida diaria ata os
xestos deportivos.
    Distinguiremos varios tipos de
coordinación, que agruparemos en dous
grandes núcleos: coordinación dinámica
xeral e coordinación parcial- segmentaria.

7

Que podemos facer diferente? X11 5

    O traballo das HMB e o xogo é algo que
non se pode tratar de xeito illado e
independente dentro do contexto educativo
da Educación Física. Ambos forman parte
dun proceso global de ensino ¿
aprendizaxe.
   Con esta UD pretendemos seguir
traballando as HMB a través de xogos con
obxectos, perseguindo dar unha gran
variabilidade na experimentación con
material de refugallo ou reciclable (latas,
xornais, rodas, caixas de cartón,
botellas...), novidoso e motivante para o
alumnado.

5
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNon escoites, non mires, non
fales...simplemente sente.12 5

Concienciación do grupo da
integración/inclusión do alumnado con
algunha discapacidade. Para iso
realizaremos sesións dirixidas á
discapacidade visual, motora e auditiva.

8

XComo o digo sen falar?13 5

A creatividade e recursos expresivos do
alumnado son os aspectos máis
destacables a ter en conta no
desenvolvemento desta unidade didáctica.
Partindo da creatividade e motivación dos
nenos e nenas desenvolverase a expresión
corporal a través do mimo, da
representación e do movemento corporal
(aeróbic e danzas).

6

XNo mundo xogaban e xogamos
todos14 5

Con esta unidade didáctica pretendemos
que os alumnos/as coñezan e practiquen
danzas e xogos populares, autóctonos e
tradicionais como vínculo e parte do
patrimonio cultural de Galicia, de forma que
as coñezan e contribúan ao seu
mantemento.

6

XGozamos da Natureza e o
entorno15 5

     As actividades físicas no medio natural e
urbano posúen un gran potencial educativo,
e isto é debido tanto á variedade de
habilidades desenvoltas nas actividades
propostas como ao medio onde se realizan.
     A importancia da educación ambiental, a
conservación, coñecemento e goce da
natureza e práctica de actividades
educativas, de ocio ou física no medio
natural son, sen dúbida, piares importantes
con referencia á formación dunha nova
conciencia cidadá con respecto ao medio.
"Pouco se pode respectar se non se coñece
e non se goza".

6

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Educación Física?

Duración

2

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

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA1.4 - Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a súa
consecución a partir dunha análise dos resultados
obtidos.

Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a
súa consecución tras unha análise dos
resultados obtidos.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
iniciándose na resolución de conflitos
persoais mediante o diálogo e mostrando
un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar e recoñecendo a  utilidade dos
xogos de activación e volta á calma.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.

CA2.8 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura nas contornas natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das mesmas.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo.

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de varios
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura na contorna natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura na contorna
natural e urbana, coñecendo os usos que
nos achegan a nivel motriz e adoptando
actitudes de coidado e conservación das
mesmas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións de maneira axustada
en contextos de práctica motriz  segundo
as circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.4 - Gozar de forma segura da contorna natural e
urbana, coñecendo os usos que nos achega a nivel
motriz e adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación cara a eles durante o desenvolvemento
de distintas prácticas lúdico-recreativas en distinto
contextos.

Gozar de forma segura da contorna
natural e urbana, coñecendo os usos que
aportan a nivel motriz e adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación durante as prácticas lúdico-
recreativas.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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.

- Alimentación saudable e hidratación.

- Educación postural en situacións cotiás.
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Contidos

- Coidado do corpo: a hixiene persoal e descanso tras a actividade física.

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Benestar persoal e na contorna a través da motricidade.

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
motrices cotiás.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.
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2

Título da UDUD

Coidémonos! É importante.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
iniciándose na resolución de conflitos
persoais mediante o diálogo e mostrando
un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade de
adaptar o corpo á actividade física e
evitar lesións.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias..

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

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.

- Alimentación saudable e hidratación.

- Educación postural en situacións cotiás.

- Coidado do corpo: a hixiene persoal e descanso tras a actividade física.

- Saúde social:
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Contidos

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Benestar persoal e na contorna a través da motricidade.

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
motrices cotiás.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Normas de uso da vía pública: educación viaria para peóns. Mobilidade segura, saudable e sustentable.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

3

Título da UDUD

Un para todos e todos para un

Duración

5
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA1.4 - Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a súa
consecución a partir dunha análise dos resultados
obtidos.

Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo,  tras a
análise dos resultados obtidos.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de varios
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Educación postural en situacións cotiás.

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.
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4

Título da UDUD

Descubrindo como son

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar e recoñecendo a  utilidade dos
xogos de activación e volta á calma.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA2.7 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.4 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA5.3 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:
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Contidos

- Educación postural en situacións cotiás.

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Benestar persoal e na contorna a través da motricidade.

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
motrices cotiás.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.
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5

Título da UDUD

Móvome no espazo e no tempo

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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.

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.
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Contidos

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

6

Título da UDUD

Des....plazándome

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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.

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.
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Contidos

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Normas de uso da vía pública: educación viaria para peóns. Mobilidade segura, saudable e sustentable.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

7

Título da UDUD

SaltoXiro

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.
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Contidos

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Equilibrio estático e dinámico.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

8

Título da UDUD

Lanza e Recepciona

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos
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Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

9

Título da UDUD

Os equilibristas de cole

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en situacións
cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene
corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.
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Contidos

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

10

Título da UDUD

Como me movo?

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.
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Contidos

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

11

Título da UDUD

Que podemos facer diferente?

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as súas posibilidades motrices a
través do xogo, aplicando en en
situacións cotiás medidas básicas de
coidado da saúde persoal a través da
hixiene corporal e da educación postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

23/12/2022 12:23:29 Páxina 61de36



Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

12

Título da UDUD

Non escoites, non mires, non fales...simplemente sente.

Duración

5

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

TI 100

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA2.7 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA3.4 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de varios
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA5.3 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións
aos distintos ritmos e contextos
expresivos.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
motrices cotiás.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.
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Contidos

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

13

Título da UDUD

Como o digo sen falar?

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións producidas no
xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando as
características individuais.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.
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Contidos

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

14

Título da UDUD

No mundo xogaban e xogamos todos

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.

CA2.8 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura nas contornas natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das mesmas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA4.6 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura na contorna natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das mesmas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente e gozar dos xogos
e outras manifestacións artístico-
expresivas de carácter cultural propias da
contorna, valorando o seu compoñente
lúdico-festivo.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

Contidos

- Saúde física:

- Saúde social:
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Contidos

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

15

Título da UDUD

Gozamos da Natureza e o entorno

Duración

5

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

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA2.8 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura nas contornas natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das mesmas.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos dun estilo de vida
activo.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, as
regras de xogo, e actuar aceptando as
características e os niveis dos
participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás
con habilidades sociais de acollida,
inclusión e cooperación. Resolvendo os
conflitos mediante o diálogo e rechazando
actuacións discriminatorias e violentas.

CA4.6 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura na contorna natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das mesmas.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos  da práctica
motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando dos seus
beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada ás
circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica,
mellorando progresivamente o seu
control e o seu dominio corporal.

CA6.4 - Gozar de forma segura da contorna natural e
urbana, coñecendo os usos que nos achega a nivel
motriz e adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación cara a eles durante o desenvolvemento
de distintas prácticas lúdico-recreativas en distinto
contextos.

Gozar de forma segura da contorna
natural e urbana, coñecendo os usos que
aportan a nivel motriz e adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación durante as prácticas lúdico-
recreativas.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material e
os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos
en bo estado.

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

- Saúde física:

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Normas de uso da vía pública: educación viaria para peóns. Mobilidade segura, saudable e sustentable.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía empregada nesta programación será:

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.

As metodoloxías activas contribuirán á adquisición das competencias clave, convertendo o xogo nun importante
recurso  metodolóxico,  dado  o  carácter  global  e  lúdico  desta  área  ao  longo  de  toda  a  etapa.  Destacando
especialmente as actividades cooperativas sen rexeitar o aspecto competitivo xa que contribúen a saber gañar e
saber perder.

O  xogo  ten  o  valor  extra  de  dar  ás  sesións  un  carácter  divertido  e  de  contribuír  a  fomentar  aprendizaxes
significativas. Na organización da clase intentaremos evitar, na medida do posible, os tempos mortos e de espera,
para o cal debemos contar con material suficiente ou diversificar as actividades. Cando se desenvolvan actividades
que requiran esforzos, distribuiremos axeitadamente o tempo de recuperación, variando o tipo de actividade.

Así mesmo, para favorecer unha adquisición eficaz das competencias deberán deseñarse actividades de aprendizaxe
que lle permitan ao alumnado avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

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)/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.

O descubrimento guiado e a resolución de problemas son estilos que se basean en propostas motrices que crean
unha dúbida nos coñecementos previos do alumnado, para que investigue e chegue a unha ou varias solucións, que
polo feito de ser  descubertas pola propia persoa afianzan a aprendizaxe na súa estrutura cognitiva,  así  como
aumentan de xeito considerable a súa autonomía e autoestima.

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 actividades motriz mesma
favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos.

No transcurso de cada UD utilizaranse diferentes agrupamentos de alumnos (gran grupo, pequeno grupo, parellas,
traballo individual¿). A labor do docente será a de aplicar a información inicial e ir polos diferentes grupos achegando
o   feedback  necesario,  unhas  veces  de  forma individual  e  outras  de  maneira  masiva.  A  aplicación  das   TICs
(tecnoloxías da información e a comunicación) vai favorecer o coñecemento dos resultados, debemos utilizalas omo
ferramenta ou instrumento na busca de información e tamén como reflexión e difusión.
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Tamén se proporán situacións de ensino  recíproca, 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 el debe realizar, ao verse obrigado a analizar a execución do
seu compañeiro e a detectar os erros que comete.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado, terá en conta os
seus diferentes ritmos e preferencias de aprendizaxe. Tamén favorecerá a capacidade de aprender por si mesmo,
fomentará o traballo colaborativo e en equipo, e potenciará a aprendizaxe significativa que promova a autonomía, a
reflexión e á súa aplicación na vida cotiá, fóra da contorna do centro.

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 xigantes,...

C) Non convencional: globos, toallas, sacos, teas, panos,...

D) Non convencional refutable: xornais, botellas, bolsas de plástico, botes suavizante, vasos iogur,...

E) Informático e audiovisual: proxector, pizarra dixital, ordenador, altofalantes, equipo de música,...

F) Instalacións: patio exterior, ximnasio, patio cuberto, pavillón, pista polideportiva,...

 Poderíamos definir os recursos e materiais didácticos como os instrumentos e medios que subministran 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.

- 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.
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- 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.

Hai que ter en conta que o material co que se traballe debe estar acorde ás actividades para realizar ( ainda que sexa
o máis sinxelo e podemos atopar no noso carón). O material dependerá do propósito co cal se vai a traballar, polo
que  será  preciso  analizar:  o  medio,  a  idade,  as  capacidades,  a  contorna,  entre  outras.   Todo  isto  permitirá
desenvolver habilidades e destrezas no seu aspecto físico e cognitivo, o importante é a adecuada utilización dos
materiais que se elixa para as actividades.

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  autoinstrución.

- 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

    Lagardera define a avaliación como un mecanismo de recollida de información que, unha vez valorada, serve para
tomar determinadas decisións.

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.
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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.

-  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
relevante 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.

Na primeira sesión de cada unidade didáctica prestarase especial atención ao nivel de partida do alumnado en canto
aos contidos de dita unidade (posibilidades, necesidades, intereses, etc). Suporá unha avaliación inicial que poderá
condicionar o grado de complexidade das actividades das seguintes sesións.

Tamén ao inicio do curso realizaremos unha avaliación inicial para coñecer o nivel de competencia motriz dos nosos
alumnos/as. Esta primeira avaliación do curso que se levara a cabo durante as sesións do mes de setembro e que nos
permitirá obter un diagnóstico inicial estará composta por:

- Ficha médica de cada alumno e alumna

- Circuitos e actividades que comprendan os seguintes contidos:

- Estructuración espazo-temporal: Correr por unha sucesión de aros, desprazarse en función dun ritmo marcado.

- Coordinación e equilibrio: Manter a posición sobre un só apoio un tempo determinado, alternar saltos sobre un
banco (pernas abertas, pes xuntos), botar un balón.

- Habilidades básicas: Lanzamento e recepción dun balón, salto en altura e lonxitud.

- Habilidades xenéricas: condución e botes cun balón nun recorrido establecido.
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-  Capacidades  físicas:  Resistencia  (5  min),  Velocidade  (30  m),  axilidade  (  circuito),  Forza  tren  inferior  (salto
horizontal),  flexibilidade (flexión de tronco).

- Expresión e comunicación corporal: Axustar movementos a un ritmo dado, xogos de mímica.

Estas tarefas e actividades poden ser rexistradas en video para unha posterior análise e valoración por parte do
mestre, co obxetivo de ter un punto de partida co que comezar a traballar cos contidos. A diversidade é unha
realidade facilmente observable, e a súa axeitada atención é un dos alicerces básicos no que se fundamenta o
sistema educativo. Cada alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á
presenza de múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo, motivación,
intereses, estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), que deben
ser satisfeitas.

En consecuencia, todo centro ten que estar en condicións de:

1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna.

2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.

3.º Adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.

4.º  Partir  dunha avaliación  inicial  do  alumnado en cada núcleo  de aprendizaxe que permita  detectar  os  seus
coñecementos previos, para facilitar a significatividade dos novos contidos que se deben aprender.

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xorde a escola comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico
para todos os alumnos e todas as alumnas minimizando as súas diferenzas a través do principio de igualdade de
oportunidades, co fin de compensar así as desigualdades sociais. Ademais, exponse como proporcionar unha resposta
educativa axeitada a un colectivo de estudantes con necesidades de formación moi diversas, escolarizados dentro
dun mesmo centro educativo e cun currículo, en parte, común.

Esta proposta trata de promover a escola comprensiva mediante as seguintes estratexias:

1.ª  Adoitar  organizacións flexibles dentro do aula,  con respecto cara aos principios básicos de organización e
funcionamento dos  grupos,  practicando estratexias  inter  e  intragrupais,  para  potenciar  o  traballo  con grupos
heteroxéneos de alumnos e alumnas.

2.ª Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha escola na que teñan
cabida todos, sexan cales sexan as súas necesidades educativas ou intereses persoais específicos.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

4

UD 2

9

UD 3

8

UD 4

7

UD 5

6

UD 6

7

UD 7

7

UD 8

7

UD 9

7

UD 10

7

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

5

UD 12

8

UD 13

6

UD 14

6

UD 15

6

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100

     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.

Todo alumnado ten dereito a unha avaliación o máis obxectiva posible e debe coñecer claramente o sistema de
avaliación de forma que o/a alumno/a teña control sobre a aprendizaxe e a avaliación.

Débense variar os instrumentos de avaliación para obter información desde diferentes fontes, e desta forma orientar
o proceso e realizar axustes sempre que sexa necesario.

A avaliación ideal debe estar centrada no alumnado. E isto significa que non vale a mesma avaliación para todos
porque non todos aprenden da mesma forma. Algúns poden pensar que temos que facer unha avaliación para cada
neno/a, pero se traballas por niveis poderemos identificar o nivel do alumnado e a partir de aí preparar a avaliación.

COMO AVALIAR AO NOSO ALUMNADO?

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 1º 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:

- ESCALAS DE VALORACIÓN: cada U.D. inclúe a escala que se aplicará nela.

- 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.

- 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.

Criterios de cualificación:
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CANDO SE AVALÍA?

1- AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

Avaliarase cada unha das Unidades Didácticas sobre 10, empregando diversos instrumentos de avaliación. Para isto,
tomaremos de referencia os criterios de avaliación  xunto cos seus mínimos de consecución establecidos para cada
unha das UD do apartado 3.3. Avaliación das Unidades Didácticas desta programación.

2- AVALIACIÓN DO TRIMESTRE:

Para avaliar cada trimestres teremos en conta as Unidades Didácticas levadas a cabo en cada un dos trimestres.

A nota do trimestre será o resultado da nota ponderada acadada polo alumno/a en cada UD, sempre tendo en conta a
% de peso que ten esa UD  no punto 3.1. Relación das Unidades Didácticas desta programación.

Curso 2022/2023:

1º TRMESTRE (6 UD - 41%):

- UD. 1:    10%  =    equivalente a un 1 da nota 1º trimestre.

- UD. 2:    22%  =    equivalente a un 2,2 da nota 1º trimestre.

- UD. 3:    19%  =    equivalente a un 1,9 da nota 1º trimestre.

- UD. 4:    17%  =    equivalente a un 1,7 da nota 1º trimestre.

- UD. 5:    15%  =    equivalente a un 1,5 da nota 1º trimestre.

- UD. 6:    17%  =    equivalente a un 1,7 da nota 1º trimestre.

Nota  do 1º trimestre (suma das UD da 1 á 6)= 10

2º TRMESTRE (5 UD - 33%):

- UD. 7:    21,21%   =    equivalente a un 2,21 da nota 2º trimestre.

- UD. 8:    21,21%   =    equivalente a un 2,21 da nota 2º trimestre.

- UD. 9:    21,21%   =    equivalente a un 2,21 da nota 2º trimestre.

- UD. 10:  21,21%   =    equivalente a un 2,21 da nota 2º trimestre.

- UD. 11:  15,2%     =    equivalente a un 1,52 da nota 2º trimestre.

Nota  do 2º trimestre (suma das UD da 7 á 11)= 10

3º TRMESTRE (4 UD - 26%):

- UD. 12:   31%  =    equivalente a un 3,1 da nota 3º trimestre.

- UD. 13    23%  =    equivalente a un 2,3 da nota 3º trimestre.

- UD. 14:   23%  =    equivalente a un 2,3 da nota 3º trimestre.

- UD. 15:   23%  =    equivalente a un 2,3 da nota 3º trimestre.

Nota  do 3º trimestre (suma das UD da 12 á 15)= 10
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3. AVALIACIÓN FINAL DO CURSO (NOTA ORDINARIA) :

A nota da avaliación final ou ordinaria será o resultado da % de peso da UD marcada no apartado 3.1 Desarrollo das
Ud. desta programación didáctica. Onde cada unha das Unidades Didácticas ten marcado a % de peso que supón o
seu contido neste curso.

Baseándonos nisto as notas que o alumnado tivo en cada un dos trimestres suporán a seguinte porcentaxe da nota
final.

Curso 2022/2023:          - 1º TRIMESTRE (6 UD):   41%   equivalente a un 4,1 da nota final

- 2º TRIMESTRE (5 UD):   33 %  equivalente a un 3,3 da nota final

- 3º TRIMESTRE (4 UD):   26 %  equivalente a un 2,6 da nota final

- ORDINARIA (suma das 15 UD):    100%  equivalente a 10.

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

     Atendendo ao marco da ORDEN vixente pola que se desenvolve o Decreto actual  que regula a atención a
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, enténdese por atención a
diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes
características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais
de todo o alumnado.

É evidente que cada alumno/a é diferente e que estas diferenzas son consecuencia de diversos factores como son as
capacidades, motivacións, intereses, situacións sociais, entre outras. O feito de que o currículo sexa aberto e flexible
proporciona un instrumento esencial para o tratamento da diversidade. As programacións deben prever adaptacións
dirixidas a determinados grupos de alumnado con características especiais, polo tanto esixe asumir diferenzas dentro
de grupo de clase, así como realizar unha avaliación inicial individualizada.

MEDIDAS XERAIS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. ______________________

No traballo diario estableceranse unha serie de medidas de carácter xeral, que lle permitirán aos docentes adaptar á
diversidade do grupo.

Realizarase unha avaliación inicial para coñecer o punto de partida de cada neno/a; tanto na programación como nas
unidades didácticas traballarase dende un nivel básico ata un avanzado, establecendo uns obxectivos mínimos que
deben alcanzar  todos/as  e  outros  máis  amplos  en  relación  a  diversidade  de  capacidades;  as  actividades  son
adaptadas e van do coñecido ao descoñecido, do fácil ao difícil, do concreto ao abstracto e do particular ao xeral;
organizaranse grupos de traballo flexibles, o que permite ao alumnado realizar actividades de ampliación e reforzo e
adaptar o ritmo de introdución dos novos contidos; buscarase que o alumnado realice as tarefas de forma autónoma,
cobrando especial importancia o ordenador e a biblioteca de aula.

ALUMNADO CON NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo).

A lexislación vixente define o Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) como aquel que
requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar
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necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades intelectuais,
incorporación tardía  ao sistema educativo ou por  condicións persoais  excepcionais.  A  atención a este tipo de
alumnado  levarase  a  cabo  coordinando  aos  especialistas  que  imparten  docencia  no  grupo,  ás  familias  e  ao
Departamento de Orientación.

Algúns alumnos/as presentan desvantaxes ou incapacidades que lles dificultan a aprendizaxe a través dos recursos
máis xerais e ordinarios dos que dispoñen os centros educativos. A complexidade radica en que cada alumno/a con
NEAE ten un problema particular e concreto e que todo o profesorado, incluídos nós, teremos que adaptar o currículo
e a programacións ás súas necesidades e posibilidades.

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.

- Alumnos/as de incorporación tardía ao sistema educativo español. Non existe ningún no centro.

- Alumnos/as con altas capacidades intelectuais, con necesidades continuas de ampliación e dedicación especial. Non
existe ningún no centro.

- Alumnos/as con NEE motivadas por algunha deficiencia. Neste centro, na etapa de primaria existe algún caso
diagnosticado de TDAH, pero que non precisan de axuda para seguir o ritmo das sesións.

SITUACIÓN ACTUAL DO GRUPO - AULA DE 1º NIVEL DO 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

No grupo ao  que está  dirixida  esta  programación  non atopamos nenos  con necesidades  específicas  de  apoio
educativo.

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

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X 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 X

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

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

ET.6 - Educación Ambiental X

ET.7 - Educación Para a
Saúde 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

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
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Observacións:
     A Educación Primaria, pretende proporcionar ao alumnado unha educación que lle permita afianzar o seu
desenvolvemento persoal  e  o  seu propio  benestar;  desenvolver  as  habilidades sociais,  a  creatividade e a
afectividade; lograr que adquiran os elementos básicos da cultura, e formalo para o exercicio dos seus dereitos e
das súas obrigacións na vida como cidadáns.
     Desta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, a actuación do profesor e a relación que
se establece entre el e o alumno reviste unha gran relevancia; por iso, os principios nos que se fundamentan os
temas transversais  deben inspirar  en toda a actividade docente e,  do mesmo xeito deben ser  traballados
conxuntamente coas familias para que os nenos e nenas non vivan actuacións contraditorias entre o ámbito
escolar e familiar. Para conseguir o anteriormente exposto, faise necesaria a presenza dos temas transversais no
currículo.
     Hai que sinalar, que os temas transversais impregnan gran parte dos contidos das áreas. Son prescritivos e
non aparecen no currículo como disciplinas separadas senón impregnado todo o labor educativo na que todo o
profesorado de todos os niveis e etapas educativos está involucrado.
      Ditos  temas  poden  definirse  como  contidos  basicamente  actitudinais,  que  exercen  influencia  no
comportamento  conductual do noso alumnado. Son valores importantes tanto para o desenvolvemento integral
e persoal dos alumnos, como para o desenvolvemento dunha sociedade democrática, respectuosa co medio e
tolerante.

    Baseándonos na lei educativa actual e na concreción no Decreto de Currículo de Ed. Primaria traballaremos os
elementos transversais presentados a continuación:

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Todos  os  días.  Para  mellorar  a  concentración,  previr
obesidade e concienciar de hábitos de vida saudable. Entre a
segunda e  a  terceira  sesión  o  alumnado saerá  ao  patio  a
camiñar,  correr  ou bailar  durante 15 minutos  con música.
Non é un recreo, cando remate voltan ás aulas e seguen coa
3ª sesión.

Móvete 15

Saída  ao  entorno  natural  do  centro,  onde  coa  escusa  de
celebrar a conmemoración do magosto realizaremos unha
xornada multideporte na natureza.

O Magosto

Realizarase unha xornada de xogos cooperativos.Día da Paz

Xornada  de  presentación  e  goce  de  diversos  xogos
tradicionais como: Rá, Chave, Aro, Trompo, Tabas, Zancos,...

Obradoiro Xogos Tradicionais

Realizarase unha saída ao entorno natural próximo ao centro
para realizar unha pequena ruta de sendeirismo.

Día Mundial do Medio Ambiente

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

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.

     As actividades Complementarias e Extraescolares que se presentan na listaxe son un exemplo de actividades
que se poderán levar a cabo, polo que serán adaptadas a cada centro docente.

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.

O/A mestre/a de Educación Física, polo tanto, ao remate do curso e unha vez revisados os resultados académicos, a
avaliación docente e a avaliación do proceso de ensino - aprendizaxe, tomará as posibles medidas conducentes á
mellora deses resultados realizando unha análise en profundidade da programación didáctica.
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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 hai que
reflexionar sobre a súa adecuación a cada grupo-clase ou a cada alumno ou alumna e se é necesario modificala en
función dos feedback recibidos e dos resultados obtidos.

Será revisada trimestralmente xunto ca avaliación do alumno/a, avaliación do docente e avaliación do ensino -
aprendizaxe.

Aspectos susceptibles de analizar como parte da revisión, avaliación e modificación da programación didáctica:

- Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.

- Adecuación da secuenciación e temporalización das unidades didácticas.

- O desenvolvemento da programación respondeu a secuenciación e temporalización previstas.

- Aplicación metodoloxía didáctica acordada.

- Adecuación da secuencia de traballo na aula.

- Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

- Adecuación do plan de avaliacion inicial deseñado

- Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.

- Adecuación dos programas de apoio, recuperación.

- Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.

- Grao de desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias previstas.

- Adecuación dos mecanismos para informar as familias sobre criterios de avaliación.

- Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.

- Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

- Grao de integración das TICs no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados

23/12/2022 12:23:39 Páxina 61de61



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

1º Pri.Educación plástica e visual

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación primaria

Sesións
semanais

1

23/12/2022 12:24:12 Páxina 20de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        4

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         5

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              14

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        15

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 15

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              16

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        17

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  17

7.2. Actividades complementarias                                                                                            18

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       18

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          19

9. Outros apartados                                                                                                         20

Páxina

23/12/2022 12:24:12 Páxina 20de2



1. Introdución

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco

urbano de Bueu. Está tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil, seis de Educación

Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran

cantidade de zonas verdes. A situación do centro permítenos aproveitar a infinidade de recursos que nos oferta a

contorna onde se atopa, como poden ser os ecosistemas de praia, monte, lagoas, etc. Así como as instalacións do

mesmo, como é o caso da horta escolar ou o laboratorio.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos

de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.

Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o

nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a

lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e

están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora

nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

A Educación Plástica e Visual deberá ser entendida como unha linguaxe e un medio excelente para comprender e
transmitir a cultura, a técnica e as ideas.

É importante que o alumnado descubra as posibilidades expresivas, estimular a súa capacidade creativa, fomentar a
espontaneidade e a desinhibición. A área de Educación Plástica e Visual tentará desenvolverse ao máximo a pesar da
limitación horaria semanal. Débese aproveitar a motivación que provoca no alumnado. É unha materia educativa moi
ben aceptada, valorada e apreciada por parte do alumnado.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Didáctica (PD) está pensada para poder traballar conxuntamente coa outra materia de ámbito artístico,
Música e Danza.

A súa finalidade principal na Educación Primaria neste centro será:

- Desenvolver no alumnado as capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partir do coñecemento teórico e
práctico das linguaxes audiovisuais.

- Potenciar a imaxinación, a creatividade e a intelixencia emocional.

- Favorecer o espirito crítico ante obras e manifestacións culturais.
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- Adquirir as destrezas necesarias para empregar os elementos plásticos como recursos expresivos.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle o alumnado a
importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación,  a  habilidade  manual  e  motriz  e  a  sensibilidade  ante  calquera  manifestación  artística  debe  ser
potenciada. Darase especial importancia a dotar dunhas técnicas axeitadas para que o alumnado saiba expresarse
mediante a expresión plástica e audiovisual, así como con outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral, mentres que a 4ª
UD viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos 3 trimestres, complementando as anteriores.

Nesta PD, na súa estimación do cambio de etapa a experimentar polo alumnado de 1º primaria, contempla este nivel
como esa transición á primaria, especialmente no 1º trimestre. Nese senso, outro dos obxectivos chave desta será o
traballo e desenvolvemento psicomotor, con especial fincapé na motricidade fina.

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

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
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende iniciar as bases da clase
para este primeiro curso e para o resto da
etapa: a dinámica e rutina de traballo, a
responsabilidade e coidado do material,
etc. Ao mesmo tempo traballarase a
recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da expresión
plástica e audiovisual a través da estación
do outono como fío condutor con diferentes
agrupamentos. As conmemoracións do
Magosto, Samaín e Nadal cobrarán especial
relevancia.

18

O inverno X2 6

Esta UD2 prosegue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos plásticos e audiovisuais, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. O Día da Paz, o Entroido e o Día
Internacional da Muller traballaranse de
xeito máis destacado.

18

XA primavera e o verán3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
serán as dúas estacións restantes: a
primavera e o verán. As Letras Galegas
serán de especial relevancia.

24

XXArtistas X4 17

Esta UD inicia o alumnado na vida e obra
de diferentes artistas. O traballo en grupo e
grande grupo será o predominante,
procurando unha participación activa do
alumnado.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

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

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre o emprego da arte con
elementos naturais: Frottage (técnica
artística que consiste en frotar pinturas
sobre un obxecto conseguindo unha
impresión de forma e textura).

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Identifica rasgos básicos dos elementos
empregados.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta a estética das obras
representadas e realizadas.
Escoita con respecto a audición da
estación do outono de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Observa o entorno inmediato e crea
composicións artísticas.
Relaciona os elementos plásticos coa
natureza e co medio (outono).

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Colabora de xeito positivo na realización
dun mural grupal.

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.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Coñece e aprecia a beleza da natureza
nas representacións plásticas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Comprende a información en esquemas
previos.

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 mostra interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Emprega a liña aberta e pechada,
experimentando con elas para completar
debuxos no ordenador e colorea debuxos
arrastrando diferentes tonalidades co
ordenador.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Colabora, grupalmente, de xeito positivo
na realización dun mural elaborado a
partir de imaxes dixitais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

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

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais 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.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- 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.

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

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

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre as composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce e identifica obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación do inverno de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora portadas e colaxes empregando
as ferramentas e as técnicas básicas:
recortar, pegar, encher; usar pinceis,
rotuladores...

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Manexa e emprega as diferentes texturas
naturais e artificiais.
Usa as cores aprendidas usando un
vocabulario axeitado.

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.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Descobre no ordenador e na pantalla
dixital composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce co ordenador obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Elabora e representa imaxes despois
dunha presentación audiovisual.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Elabora co ordenador figuras formadas
coas formas xeométricas traballadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

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

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais 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.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- 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.

3

Título da UDUD

A primavera e o verán

Duración

5
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre, identifica e emprega os
diferentes tipos de liña.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Recoñece e nomea as principais partes da
figura humana.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación da primavera e do verán de
Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Experimenta cos diferentes tipos de liña
para completar debuxos.
Debuxa, completa e colorea a figura
humana seguindo modelos.

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Realiza un mosaico grupal, coa axuda de
cuadrícula, identificando e recoñecendo
tamaños.

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.

Valora a importancia da limpeza, do
coidado do material e da orde para
acadar o resultado final proposto.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identifica no ordenador e na pantalla
dixital diferentes formas de representar o
espazo.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Explora as distancias, os percorridos e as
situacións de obxectos e persoas en
relación ao espazo.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza e completa co ordenador debuxos
con distintos tipos de liña.
Relaciona partes do corpo coa figura
humana.
Experimenta distintas formas de
representar o espazo.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Participa de xeito positivo en xogos de
ordenador sobre localización de obxectos
ocultos, labirintos e deseño de figuras
humanas e expresións faciais.

23/12/2022 12:24:15 Páxina 20de10



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

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

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais 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.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- 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.

4

Título da UDUD

Artistas

Duración

17
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
da vida e obra dos artistas

CA1.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, de maneira
básica e guiada, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Identifica e sitúa no mapa algunhas
cidades importantes na vida dos artistas

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Le e comprende frases relacionadas coa
vida dos artistas

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións plásticas e visuais elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na elaboración dun mural.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Explica os pasos a seguir na realización
dos traballos

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.

Respecta e interésase polas producións
propias e alleas.

CA3.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas audiovisuais
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
das obras dos pintores traballadas na
aula.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, de maneira básica
e guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Emprega estratexias para descubrir
palabras relacionadas cos artistas

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Completa descricións de cadros coas
palabras aprendidas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións audiovisuais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na realización da sinatura do
artista.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas audicións e cos vídeos
relacionados coa vida e obra de artistas

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.

Respecta e interésase polas producións
alleas.

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

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Elementos configurativos da linguaxe visual: observación e exploración sensorial.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais 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.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.
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Contidos

- 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.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente,  por un lado,  como para o enriquecimento do
alumnado, polo outro.

Levarase a cabo o uso dunha metodoloxía axil e dinámica, práctica e realista, activa e participativa, construtiva,
creativa, motivadora, lúdica e amena. Sobre todo, tendo en conta que se inicia unha nova etapa para o alumnado. As
características fundamentais da metodoloxía son:

- Funcionalidade: as aprendizaxes están dirixidas a unha aplicación práctica do aprendido.

- Ambiente cooperativo: traballo cooperativo en grande grupo, pequeno grupo e por parellas, traballando man con
man.

- Uso de tecnoloxías de comunicación e información como recurso de aprendizaxe (CDs, vídeos, webs...) xa que
ofrecen máis variedade e posibilidades de acceder a contidos reais.

- Potenciación das aprendizaxes significativas partindo sempre da realidade e do que se coñece para facilitar a súa
comprensión.

- Ambiente de traballo cómodo para evitar a inhibición.

- Atención á diversidade do alumnado á hora de seleccionar contidos e respectar o ritmo de aprendizaxe.

- Metodoloxía baseada no descubrimento guiado e na participación e implicación activa do alumnado.

- Os erros serán considerados como parte do proceso de aprendizaxe e fonte de coñecemento.

- Séguese a traballar con rutinas e repeticións de actividades básicas para que o alumnado se sinta máis seguro.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pantalla dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libres

Altofalantes

Pinceis e témperas

Ceras, rotuladores, lapis de cores, pegamento e tesoiras

Diferentes tipos de follas secas

Bloc de debuxo e cartolinas.

Estoxo

A aula usada para a impartición de Educación Plástica e Visual neste centro é a aula base. É unha aula  que facilita a
posibilidade de diferentes agrupamentos para realizar distintas actividades.

Conta cun ordenador conectada á pantalla dixital que favorece o traballo coas novas tecnoloxías.

O material empregado está dentro da aula, nunha estantería adicada unicamente ao material plástico (folios, cores,
pinturas, tesoiras, cartolinas...).

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste: estoxo.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do alumnado, levarase a cabo unha serie de observacións co fin de coñecer o
punto de partida; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras de infantil do
curso anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras  sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:

-alumnado do centro

-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Presentaráselle  unha actividade que consistirá na realización dun debuxo persoal onde se observará e valorará o
avance e progreso da etapa pre-esquemática: aproximación á forma definida á hora de debuxar, se a composición
ten algo de perspectiva, tamaño normal no debuxo, emprego de cores primarias nas imaxes e rectas trazadas con
soltura e seguridade. Ademais, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude,
etc.

Realizarase unha reunión co persoal titor de Educación Infantil para comentar os aspectos máis salientables a ter en
conta do alumnado (comportamento, actitude...).

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
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reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

18

UD 2

18

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A totalidade dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:

-1º trim.: UD1 60% + UD4 40%

-2º trim.: UD2 60% + UD4 40%

-3º trim.: UD3 60% + UD4 40%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:

-1º trim. 30%

-2º trim. 30%

-3º trim. 40%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, for un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:

-se o decimal estiver entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.

-se o decimal estiver entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Aquel  alumnado  que  non  tivese  acadado  os  mínimos  de  consecución  de  cada  CA  ó  final  de  cada  UD poderá
recuperalos  ao  final  de  cada  trimestre.  Isto  tería  lugar  cara  a  segunda  semana de  decembro,  marzo  e  xuño,
respectivamente. Neste centro, de ser este o caso, o procedemento será o seguinte:

-Comunicación disto á familia. Especificarase aquel/es mínimo/s de consecución que se precisa/n acadar, o que
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corresponda para tal fin: a recuperación consistirá nun debuxo e unha manualidade bidimensional ou tridimensional
relacionados coas UD do Trimestre.

-Ademais, de especial importancia e interese resultará trasladar esta información ao alumnado: isto farase de xeito
individual e entregándolle unha folla que recollerá o que precisa realizar para acadar ese/s mínimo/s de consecución,
explicándolle isto verbalmente e resolvéndolle as posibles dúbidas ao respecto.

Se este/s mínimo/s de consecución non fose/n acadado/s trimestralmente isto poderá ser recuperado de cara á
avaliación final. De ser así cómpre diferenciar entre dous aspectos:

-Se se trata de algo máis ben específico (por ex.: un traballo a entregar) seguirá o mesmo procedemento referido
anteriormente e terá lugar durante a primeira quincena de xuño.

-Se se trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo (por  ex.:  coñecementos ou cuestións técnicas
artísticas plásticas e audiovisuais) que non foi quen de superar anteriormente pero si no último trimestre darase isto
por superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense a meirande parte dos contidos e
CA das UD1 e UD2, así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así dunha dimensión práctica e
operativa a indiosincrasia desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo, por iso realizaránse actividades a distinto nivel:

-Actividades programadas para todo o grupo.

-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.

-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.

-Xogos adicionais con cartas, taboleiros...

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

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

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6, 8 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
UD, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Recoller distintos tipos de follas de árbores para realizar a
actividade de frottage.

Saída a unha zona de árbores de folla caduca

Expoñer nun lugar do centro as obras realizadas na aula ao
longo dos tres trimestres.

Exposicións dos traballos realizados en cada UD

Decorar  os  corredores do centro  seguindo a temática das
festividades reflictidas no calendario escolar.

Decoración de corredores

Colabórase cos traballos   realizados durante o  curso para
editar o Faro da Escola

Colaboración no Faro da Escola

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

Indicadores de logro

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.
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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.

Reflexión sobre os resultados acadados polo alumnado

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:

-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.

-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.

-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.

-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:

Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.

Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
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-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.

-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas..

-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:

-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3

de maio, de Educación establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do

profesorado, a elaboración da programación da/s área/s correspondentes. Este documento

será o eixo vertebrador a nivel curricular do proceso de ensino aprendizaxe durante o ano

académico 2022/2023, e seguirá as pautas establecidas no equipo de ciclo e a comisión de

coordinación pedagóxica.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos
de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.
Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o
nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a
lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e
están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora
nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran
cantidade de zonas verdes.

Proponse  unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo

escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e

integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

A presente programación didáctica corresponde ao 1º curso de Educación Primaria para o ano académico 2022/2023
para  da área de lingua castelá e literatura.

A ensinanza de lingua castelá e literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa
lingüística do alumnado  Asemade, a aprendizaxe desta área non pode concibirse como a mera transmisión e
recepción de contidos disciplinares, senón que debe entenderse como un proceso en construción e baseado na
reflexión e na análise acompañada, cuxo fin último é formar persoas capaces de comunicarse de maneira eficaz.

Tamén, a atención á diversidade debe estar presente en todas as accións, medidas e decisións metodolóxicas no
ámbito da lingua para potenciar a inclusión, xa desde as idades máis  novas, e para dar resposta ás diferentes
características e necesidades, motivacións, intereses, ritmos e situacións sociais e culturais do alumnado.

Os criterios de avaliación e os contidos da área agrúpanse en  seis bloques temáticos:

Bloque 1: A lingua e os seus falantes.
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Bloque 2: Comunicación oral.

Bloque 3:  Comunicación escrita.

Bloque 4: Alfabetización mediática e informacional.

Bloque 5: Educación literaria.

Bloque 6: Reflexións sobre a lingua e os seus usos.

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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

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

XVuelta al cole.1 16

Expresión oral: presentación dun mesmo e
dun compañeiro ou compañeira.
Comprensión lectora: comprensión
ilustracións dun conto.
Vocabulario: a escola.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das vogais. e onsoantes m, p, ll.
Gramática: as maiúsculas.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XVuelta al cole.1 16
Literatura: presentación de contos
tradicionais. 10

XEl magosto.2 16

Expresión oral:: conversamos sobre o
magosto.
Comprensión lectora: Interpretación do
título e as imaxes que ilustran o conto.
Vocabulario: as linguas utilizadas na nosa
contorna.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva: s, t, d, n.
Gramática:  As maísculas nos nomes
propios. O punto final.
Literatura: Refráns.

12

XLlega la navidad.3 16

Expresión oral:Expresamos os nosos gustos
e preferencias sobre os xoguetes.
Comprensión lectora: identificación
personaxes dun conto navideño. O
Apalpador.
Vocabulario: as festas
tradicionais.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes:  f, h, b.
Gramática: as palabras e as sílabas.
Oracións.
Literatura: as lendas.

12

La paz en el  mundo. X4 18

Expresión oral: consensuamos as  normas
de convivencia da aula.
Comprensión lectora: interpretación de
normas.
Vocabulario: a convivencia
Discriminación visual: c, qu, r, rr.
Gramática: os artigos.
Literatura: as fábulas.

12

El disfraz de Pedro. X5 18

Expresión oral: manifestamos sentimentos
de alegría e diversión ante situacións
lúdicas, disfrazarse, maquillarse...
Comprensión lectora: lectura comprensiva
e dramatización dun conto.
Vocabulario: o entroido.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes z/c, g/qu.
Gramática: o nome.
Literatura: o teatro.

13

Nuestra biblioteca. X6 18

Expresión oral: intercambiamos opinións
sobre a importancia dos libros na nosa vida.
Comprensión lectora: palabras que riman.
Vocabulario: os sinónimos
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva das consoantes ñ, j, ll, y.
Gramática: xénero masculino e feminino.
Literatura: a poesía.

13

XLa patrulla verde.7 18Expresión oral:debatimos sobre  a
importancia e os beneficios da reciclaxe. 14
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLa patrulla verde.7 18

Comprensión lectora: identificación da idea
principal dun texto.
Vocabulario: os antónimos.
Lectoescritura: discriminación visual e
auditiva de ch, x, k, w.
Gramáica: o adxectivo.
Literatura: os textos informativos.

14

XLa despedida.8 20

Expresión oral: a descripción de lugares
representados en ilustracións.
Comprensión lectora: anuncios
publicitarios.
Vocabulario: os aumentativos e os
diminutivos.
Lectoescritura; discriminación visual e
auditiva das sílabas trabadas
Gramática: o verbo. Presente, pasado e
futuro.
Literatura: adiviñanzas e trabalinguas.

14

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Vuelta al cole.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai prediccións sobre o tema principal a
partir do título e ilustracións dun texto.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Disfruta e valora os diferentes tipos de
contos.

TI 70

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Disfruta e  valora os diferentes tipos de
contos.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

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

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Inicio no coñecemento básico respecto á organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal.

23/12/2022 12:23:25 Páxina 36de8



Contidos

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación das regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

2

Título da UDUD

El magosto.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai predicións sobre o tema principal a
partir do título e ilustracións dun texto.

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

Relaciona o aprendido nunha lingua con
outra

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

TI 75

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, a partir da
observación da contorna.

Valora a riqueza lingüística da lingua.

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

Recoñece persoas que falan galego a
maiores do cole: persoal sanitario,
veciños, familiares.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce un pequeno refrán con axuda
visual de imaxes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etno-cultural e lingüística no contexto escolar e familia.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
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Contidos

- lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación das regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- 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.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

3

Título da UDUD

Llega la navidad.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Aporta algunha lenda que coñece no seu
ámbito familiar

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

TI 85

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación.

Utiliza unha linguaxe non discriminatoria
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coas perspectivas
de xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha linguaxe non sexista.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coas perspectivas
de xénero.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Disfruta e  valora os diferentes tipos de
lendas

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

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

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.
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Contidos

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios...

- Procesos: comprensión lectora

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

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

4

Título da UDUD

La paz en el  mundo.

Duración

18

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

PE 47

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora con axuda algunha norma de
aula.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.7 - Producir, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos propios do ámbito escolar e
textos infantís breves e sinxelos a partir de modelos
dados, mobilizando, de maneira acompañada,
estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

Inicio na produción de textos escritos
sinxelos con coherencia e coidando a
presentación.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe pequenos textos propostos con
axuda de autoinstrucións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico nas producións orais e escritas.

TI 53

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Comeza a seleccionar textos do seu
interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Iniciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
fábulas

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos axeitados a súa idade (normas,
contos¿).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos axeitados á súa idade (normas, contos¿).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

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

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Procesos: comprensión lectora
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Contidos

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

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

5

Título da UDUD

El disfraz de Pedro.

Duración

18
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 32

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio  para
ampliar o vocabulario a partir  de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe textos sinxelos con axuda de
autoinstruccións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

TI 68

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación.

Recoñece o galego como lingua oficial de
Galicia.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
próximos aos seus gustos e intereses

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coa perspectiva de
xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le  textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha linguaxe non sexista.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa idenditade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Iníciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente nas dramatizacións.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.

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, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

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

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.
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Contidos

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

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

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras entre as distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.
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6

Título da UDUD

Nuestra biblioteca.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 37

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio  para
ampliar o vocabulario a partir  de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente no recitado dos
poemas.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe breves poesías  con axuda de
autoinstruccións.

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

Recoñece distintos tipos de palabras e
enunciados  atendendo a súa
concordancia.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

TI 63

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
próximos aos seus gustos e intereses.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora con axuda unha pequena poesía.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le  textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa idenditade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos de
diferentes autores e autoras.

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

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos axeitados a súa idade (normas,
contos¿).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral
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Contidos

- Procesos: produción oral

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

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais breves e sinxelos, utilizando recursos non verbais elementais.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

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

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras entre as distintas linguas da contorna escolar.

23/12/2022 12:23:26 Páxina 36de22



Contidos

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

7

Título da UDUD

La patrulla verde.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 53

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido da información
máis relevante e dos elementos non verbais
elementais.

Comprende con apoios as ideas principais
dun texto informativo.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

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

Identifica con apoios as ideas principais
dun texto informativo.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe textos informativos moi sinxelos
con axuda de autoinstruccións.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística e usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Revisa os textos de elaboración propia
tendo como axuda as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 47

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le textos en voz alta cunha velocidade
axeitada a súa idade identificando a
información relevande do texto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bibliotecca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca de centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos de
diferentes autores e autoras.

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

Contidos

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

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

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe procedente de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.
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Contidos

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

8

Título da UDUD

La despedida.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vezo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do textro proposto.

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

Iníciase  na utilización das novas
tecnoloxías, de forma acompañada, para
a localización e seleción  da información
de distintos anuncios publicitarios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Expón  a información recollida sobre un
anuncio publicitario referente a lugares
de destinos vacacionais.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Intrepreta adiviñas e pequenos
trabalinguas traballados na aula

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe adiviñanzas  e refráns moi
sinxelos  con axuda de autoinstruccións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística e usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

 Revisa os textos  de elaboración propia
tendo como axuda  as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

TI 60

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce adiviñas de xeito oral e
consentido.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervención dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas dixitais.

Iniciase de forma segura.na utilización
das novas tecnoloxías  para a procura da
información.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de aula.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
planificadas pola biblioteca.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca de aula e de centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

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

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios...

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.
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Contidos

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida en fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

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

- Recoñecemento da autoría dos textos de forma acompañada.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía en educación primaria debe acercar o proceso de ensinanza/aprendizaxe aos contextos reais do
alumnado.  No  caso  das  metodoloxías  activas  a  súa  fortaleza  reside,  principalmente,  no  seu  atractivo  para  o
alumnado, na súa fácil  combinación entre elas, na utilización das novas tecnoloxías como recurso, na toma de
conciencia e reflexión co entorno,  na colaboración con outros axentes, na aprendizaxe autónoma, na flexibilidade e
versatilidade e, sobre todo, no axuste co desenvolvemento competencial do alumnado.

A metodoloxía activa parte dunha serie de principios metodolóxicos e utiliza unha serie de estratexias que pretenden
como obxectivo fundamental que os alumnos/as aprendan dunha maneira autónoma e se desenvolvan en todas as
facetas da súa personalidade.

Na educación primaria a  metodoloxía debe ser  activa, participativa e flexible, partindo do nivel de desenvolvemento
do alumnado, nos seus distintos aspectos, para construir, a partir de aí, outras aprendizaxes.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os

23/12/2022 12:23:26 Páxina 36de29



diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en
equipo.

O  alumno/a  é  protagonista  activo  nesta  programación;  investiga,  descubre,  manipula,  participa,  cuestiona  e
responde.

As líneas metodolóxicas da nosa programación son as seguintes:

- A globalización: pretendendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto físicas como afectivas,
intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade realizada polos nenos e nenas pon en xogo
mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de
atención¿

Así  pois,  a  perspectiva  globalizadora  do  proxecto,  a  través  do  que  chamamos  situacións  de  aprendizaxe,
interrelaciona as distintas áreas para organizar e articular os coñecementos con sentido e intencionalidade en
contextos  que  permitan  a  súa  significatividade,  provocando  a  entrada  en  xogo  de  todos  os  mecanismos  da
personalidade do neno e nena.

- A aprendizaxe significativa: refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre o que hai que aprender
(o novo contido) e o que sabe (os seus coñecementos previos).Todo novo coñecemento ten de partir das experiencias
previas  dos  alumnos  e  alumnas.  Para  lograr  estas  aprendizaxes  comezaremos  cada  unidade didáctica  cunha
avaliación inicial, para saber os seus coñecementos previos e, sobre eles, construir os novos.

-  Ensinanza individualizada:  axustándose ás características e peculiaridades individuais  de cada un dos nosos
alumnos e alumnas. A atención individualizada considera as características e diferencias persoais pulando pola
atención ás necesidades proporcionando atención personalizada favorecendo o principio de igualdade e equidade.

- A afectividade: a seguridade que lles da o sentirse queridos contribúe, dunha maneira moi positiva, á formación
dunha imaxe axustada e positiva de sí mesmos. Propoñemos que a relación entre o profesorado e o alumnado se
realice dentro dun ambente democrático,  con relacións de comprensión, amor,  aceptación, confianza mutua e
respecto.

- A socialización e a comunicación: creando situacións de aprendizaxe nas que atopen momentos para agruparse cos
seus iguais, compartir o material e sentir o apoio dos «outros» que lle axudarán a socializarse e comunicarse.

Estas situacións de aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo por consideralo un elemento básico e
primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a imaxinación, a personalidade e ser o
recurso metodolóxico por excelencia no traballo cos nenos e nenas desta idade.

A través do xogo, coñece o comportamento dos adultos e as normas sociais. Tamén contribúe ao desenvolvemento
da socialización e a comunicación as actividades propostas nos recunchos,obradoiros e saídas.

-  A   autonomía  e  autoxestión:  sendo  este  o  protagonista  das  súas  propias  aprendizaxes  considerando  como
importante o proceso e non só o resultado.

- Aprendizaxe cooperativa: favorecendo os encontros co grupo e a sociedade nun pulo pola convivencia, a paz e a
inclusión.

- A manipulación: considerando o traballo manipulativo determinante para a o correcto paso entre os conceptos
concretos e os abstractos e fundamental para vencellar as aprendizaxes curriculares coa realidade. Favorecerase en
todo caso que o material cumpra o requisito de ser accesible.

- A liberdade e a creatividade: que favorecen os coñecementos potencialmente significativos e funcionais, potencian
a autonomía e a producción persoal.

- A coeducación: considerando a actividade de todo xénero en detrimento de actividades asignadas ao xénero e en
prol da ruptura de esteteotipos.

- A metodoloxía activa: entendéndoa como  un conxunto de estratexias didácticas que permiten e estimulan ao
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alumnado a participar realmente como suxeitos da súa propia aprendizaxe.  O alumno é o verdadeiro protagonista do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, e o noso obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das
situacións de aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as diferentes situacións que se
lle presentan.

- Aprendizaxe basada na investigación, na resolución de problemas e descubrimentos: os alumnos/as aprenden a
través  da  abordaxe  ou  de  preguntas,  da  análise  de  probas,  de  conectar  ditas  probas  con  coñecementos
preexistentes, de sacar conclusións e reflexionar sobre os seus achados.actividades investigativas que permitan
elaborar hipótesis, sacar conclusións e reforzar as aprendizaxes máis instrumentais, favorecendo o pensamento
crítico e o pensamento científico

- Aprendizaxe basada en proxectos: resolvendo situacións, retos ou respondendo a preguntas, a través dos seus
coñecementos, recursos, investigación, reflexión e cooperación activa.

- As medidas metodolóxicas rexiranse por principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA): proporcionando
diversas opcións didácticas para que os alumnos e alumnas se transformen en persoas que aprenden a aprender e
estén motivados pola súa aprendizaxe e, por tanto, que estén preparados para continuar aprendendo durante as súas
vidas. Desta maneira, fomentaranse procesos pedagóxicos que sexan accesibles para todos mediante un currículo
flexible que se axusta ás necesidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Aprendizaxe basada en retos: involucrando activamente ao alumnado nunha situación problemática real, relevante
e de vinculación co entorno, a cal implica a definición dun reto e implementar para éste unha solución.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais funxibles: folios, cartolinas, ceras...

Manipulativos: que permitan experimentar, testar, probar, tocar, ulir, xogos...

Material impreso: material de elaboración propia, material de reforzo e ampliación, contos, cómics, xornais...

Recursos informáticos: ordenador de aula. Encerado dixital interactivo. Tabletas.

Libros da biblioteca de aula e de centro.

Calquera outro que atenda ás necesidades educativas do alumnado e sexa coherente coas propostas ofertadas.

Neste apartado farase referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.

Para facer unha boa elección de materiais didácticos debemos ter en conta unha serie de criterios:

1. O material ten que ser atractivo tanto estéticamente como funcionalmente, ten que chamar a atención do neno ou
nena, invitándoo a interactuar con el.

2.  Os  materiais  deben  de  ser  adecuados  ao  momento  evolutivo  do  alumnado,  adaptados  as  súas  aptitudes,
características e necesidades.

3. Que sexan asequibles e manipulables, que os nenos e nenas poidan utilizar o material de forma autónoma e
independente.

4. Que potencie e favoreza a actividade motora, cognitiva, afectiva e social.
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5. Que reúna as correspondentes normas de seguridade.

6. Que proporcione os estímulos correspondentes a súa elección.

7. Que non favoreza actitudes de discriminación de sexo nin belicistas.

8. Que posibilite ao alumnado todas as posibilidades de acción que este poida desenvolver.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A principio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial para  poder analizar cal é o punto de partida do noso
alumnado e así poder establecer estratexias comúns de actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos na
nosa aula.

Avaliaremos aspectos como: a expresión oral e o vocabulario (exprésase oralmente con claridade, emprega un
vocabulario axeitado a súa idade...), lectura e comprensión lectora

(identifica  palabras  escritas  significativas  e  usuais,  relaciona  imaxe  e  texto,  asocia  grafías  maiúsculas  e
minúsculas...), escritura (realiza correctamente os trazos propostos, copia palabras e oracións breves...).

O resultado obtido nesta avaliación inicial servirá de punto de partida para o desenvolvemento da programación,
facendo fincapé naqueles aspectos nos que o alumnado presente carencias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

12

UD 5

13

UD 6

13

UD 7

14

UD 8

14

Total

100

Proba
escrita 30 25 15 47 32 37 53 40 35

Táboa de
indicadores 70 75 85 53 68 63 47 60 65

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado non pode axustarse a un só momento dado, senón que debe ser global e
sistemática.  O seu obxectivo non pode ser outro que o valorar o progreso alcanzado no desenvolvemento das
competencias e no grao de coñecementos adquiridos.

Ademais de global,  tamén será continua e formativa.  Ao longo do curso comprobarase o logro dos obxectivos
propostos mediante os seguintes criterios de cualificación:

- Actividades e tarefas sobre os contidos traballados na aula 40% :

- Responder axeitadamente, tanto de forma oral coma escrita, ao que se lle pregunta

demostrando dominio na materia (30%).

Criterios de cualificación:
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- Escribe respectando regras ortográficas e gramaticais (5%).

- Ter unha caligrafía lexible (5%)

- Actividades de lectura ( rexistros de lectura e comprensión) 20% :

- Le coa velocidade e entoación axeitada a súa idade, respectando os signos de

puntuación (10%),

- Amosa unha boa comprensión lectora, axeitada a súa idade. (10%)

- Actividades de expresión e creación 20% :

- Exprésase cunha linguaxe oral correcta  (vocabulario, comprensión da oración

(10%).

- Realiza traballos de forma creativa e orixinal  e razoa as estratexias a seguir na

creación dos mesmos (10%)

- Traballo en equipo 10% (actitude e participación activa)

- Traballo en clase: 10% (autonomía e presentación das actividades)

Criterios de recuperación:

Cando un alumno- a non alcance o nivel suficiente na  área teranse en conta os seguintes criterios de recuperación:

a) Tomar como referencia os contidos básicos de cada unidade didáctica.

b)  Se  os  contidos  a  recuperar  son  recurrentes  e  aparecen  en  unidades  didácticas  posteriores  daranse  por
recuperados se o alumno-a obtén calificación positiva en ditos contidos. En todo caso, planificaranse actividades
individuais de traballo.

c) Se os contidos a recuperar son específicos dunha unidade didáctica planificaranse actividades individuais de
traballo nas que o alumno demostre que supera ditos contidos.

d) A resposta educativa para a recuperación reflexarase no Plan de Traballo Individualizado.

e) Para obter unha calificación positiva teranse en conta:

f) O nivel de coñecementos.

g) O esforzo e a realización das actividades individuais de traballo propostas.

6. Medidas de atención á diversidade

Dado que cada alumno/a ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de aprendizaxe soen ser
distintos, a nosa programación entende que deben realizarse actividades que reforcen as aprendizaxes duns, e
actividades que amplíen as dos outros. Estas actividades de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento,
respectando a evolución individual de cada neno e nena e o seu ritmo de traballo.

Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación son moi subxectivas en cada caso,  xa que as mesmas
actividades poden servir nun contexto escolar para reforzar e en outro distinto para ampliar, polo que será o

23/12/2022 12:23:27 Páxina 36de33



profesorado quen seleccione o momento e o tipo de actividade que precise cada neno ou nena. A planificación desta
programación non é ríxida nin inamovible, senón todo o contrario,  considerándose aberta e flexible.

De aquí que o docente, coñecendo o estado inicial do seu alumnado, e sendo este o punto de partida, seleccionará
aquilo que mellor poida responder aos propósitos que persiga.

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

ET.2 - Igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.3 - Educación para a paz. X X X X X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X

ET.5 - Educación para a
saúde ( incluída a sexual). X

ET.6 - Educación emocional e
de valores. X X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia a unha obra de teatro establecendo no alumnado
a curiosidade e o interese por este xénero

1º trimestre: Actividades culturais

Para fomentar no alumnado o gusto polas narracións infantís,
as familias representarán un conto adecuado a súa idade

2º trimestre: Ti tamén contas

Para promover tarefas de investigación, a aprendizaxe por
descubrimento e o traballo en equipo.

3º trimestre: Obradoiros

Observacións:
Estableceranse unha serie de criterios para a selección e elección destas actividades encuadrándose dentro da
seguinte tipoloxía
-  Obradoiros
- Actividades culturais
- Ti tamén contas
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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

Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado.
Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado.
Utilización  dunha  metodoloxía  axeitada:  tivéronse  en  conta  aprendizaxes  significativas,  considérase  a
interdisciplinariedade,  número  e  duración  das  actividades,  nivel  de  dificultade,  interés  para  o  alumnado,
significatividade para o proceso de aprendizaxe, propostas de aprendizaxe colaborativa.
 Regulación da práctica docente: grao de seguimento do alumnado, validez dos recursos utilizados na clase para as
aprendizaxes, os criterios de promoción están acordados entre os profesores.
Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias: os criterios para unha
avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos, os instrumentos de avaliación permiten
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe, os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades
planificadas, os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a coñecer ao alumnado e as familias.
Utilización  de  medidas  para  a  atención  á  diversidade:   adóptanse  medidas  con  antelación  para  coñecer  as
dificultades de aprendizaxe, ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe, as medidas e os
recursos ofrecidos foron suficientes., aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo
aos informes psicopedagóxicos.

A avaliación dos procesos de ensinanza/aprendizaxe é unha das funcións do profesorado, polo tanto, un dos aspectos
que non podemos esquecer de avaliar é a nosa propia práctica docente e a programación didáctica. A avaliación da
práctica docente pretende revisar as accións do profesorado co  fin de optimizalas, tendo a seguridade de que
mellorando estas, mellorarase inevitablemente a calidade das aprendizaxes dos alumnos e alumnas, obxectivo último
e fundamental desta tarefa.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos e ás familias.

- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora substancial

- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador

- Básico: cumprimento suficiente do indicador

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

Descrición:
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- Excelente:  prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo que se introducirán
melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres
momentos:  ao finalizar cada unidade didáctica,  trimestralmente e anualmente.  Teranse en conta os seguintes
indicadores:

1. Responder as características do alumnado da aula.

2. Resultar útil para o uso docente na aula.

3. Seguimento da temporalización.

4. Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.

5.  Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.

6. Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder coherencia.

7.   Presentar unha coherencia gradual  lóxica dos obxectivos,  contidos,  criterios de avaliación ao longo do seu
desenvolvemento.

8. Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.

9. Realizar revisións periodicamente.

10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.

11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden supoñer:

- Unha modificación da metodoloxía empregada.

- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.

- Modificacións na temporalización.

- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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1. Introdución

 A .
INTRODUCIÓN

A programación é unha forma de organización curricular dunha etapa docente composta por unha serie de propostas
que se deseñan e desenvolven para cada nivel educativo, proporcionando ademais, o marco axeitado para adaptar e
concretar a resposta educativa ás necesidades do alumnado e posibilitar a súa integración académica, social e
persoal, tendo en conta que a finalidade da educación é o desenvolvemento físico, intelectual, afectivo e social dos/as
nenos/as.

A  necesidade  da  programación  didáctica  que  sistematice  o  proceso  de  desenvolvemento  do  currículo  está
caracterizada por:

- Axudar a eliminar o azar e a improvisación (en sentido negativo), así como os programas incompletos, xa que
conleva unha reflexión sobre a secuenciación e a temporalización.

- Evitar a perda de tempo e a realización dun esforzo inútil.

- Sistematizar, ordear e concluír o esforzo conxunto realizado polo equipo docente.

- Contar coa suficiente flexibilidade para deixar marxe á creatividade, á reforma de contidos e á adecuación do
currículo.

- Permitir adaptar o traballo pedagóxico ás características culturais e ambientais do contexto.

A.1. XUSTIFICACIÓN

Ao elaborar esta programación tiven en conta:

Os seguintes documentos lexislativos, entre outros:

- DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

- A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, recentemente modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de
decembro.

Ademais, hai que ter en conta:

- Os seguintes aspectos:

- O ámbito pedagóxico do Proxecto educativo (PE).

- Todos os elementos definidos no Proxecto Curricular (obxectivos, contidos, recursos¿).

- As condicións nas que se leva a cabo a aprendizaxe (necesidades do alumnado, recursos do centro¿).

- Programa de Acollida do Centro.

A.2 CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación está  deseñada para o segundo curso de Ed.Primaria do CPR Plurilingüe Virxe Milagrosa, e para o
presente curso escolar 2022-2023.

O  centro  está  situado  en  Bueu  nunha  pequena  vila  mariñeira  duns  30  Km  cadrados  de  extensión  e  de
aproximadamente 13 mil habitantes, que dista 20 km da cidade de Pontevedra.
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A base da súa economía é a pesca, tanto de altura como de baixura e a industria que dela se deriva. Debido as súas
praias,  os  seus  monumentos,  a  súa  gastronomía  cada  día  está  a  ser  máis  importante  o  sector  turístico  que
experimentou un gran desenvolvemento nos últimos anos.

O Colexio Plurilingüe Virxe Milagrosa está situado no centro do casco urbano. É un centro relixioso que pertence á
Fundación EDUCERE. Actualmente é concertado e asume e desenvolve os contidos básicos dos centros educativos da
orde á que pertence (Educación Cristiana e Vicenciana).

Trátase dun centro dunha soa liña que abarca as etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria cunha ratio de
25 alumnos/as por aula aproximadamente e unha aula de educacion especial nova dende o pasado curso escolar
(aula pluridefiecientes). Conta con 21 docentes incluíndo titores/as, especialistas e equipo de orientación.

O centro  conta  con  tres  aulas  de  Infantil,  seis  de  Primaria,  catro  da  ESO,  unha aula  de  informática,  unha de
tecnoloxía, aula de apoio, unha aula de educación especial, unha aula de plástica, un laboratorio, unha biblioteca,
unha sala de mestres, catro despachos

(xefatura de estudos, secretaría, de administración e dirección), un ximnasio, tres patios (un deles con gradas), un
salón de usos múltiples e un comedor escolar.

O horario do centro é de xornada continuada para todos os níveis, exceptuando a ESO que os Luns se reparte o
horario entre a mañá e a tarde.

O grupo ó que vai dirixida esta programación ten unha idade media de sete anos. No curso hai un total  de 19
alumnos/as, os cales cursaron os cursos anteriores neste mesmo centro. É un grupo heteroxéneo académicamente,
con distintas capacidades e intereses, no que algún deles presentan dificultades de aprendizaxe, dificultades na
lecto-escritura e no cálculo, así como no pensamento, razoamento e resolución de problemas lóxico- matemáticos.

Con carácter xeral, nesta idade, os/as nenos/as caracterízanse nas diferentes áreas:

- Desenvolvemento físico: Progresan de maneira significativa na coordinación, axilidade e precisión; Arrancan,
xiran e se deteñen de forma eficiente nos xogos; Defínese a súa lateralidade.

- Personalidade: Comezan a tomar conciencia das responsabiliades persoais e desfrutan colaborando coas
tarefas.

- Cognición: Continúan na idade máxica e na etapa preoperacional: centración, irreversibilidade, egocentrismo,
animismo e incapacidade para distinguir apariencia e realidade; O seu pensamento vai sendo, pouco a pouco máis
maduro e amosa avances á hora de resolver problemas; Comprenden unha secuencia temporal e distinguen máis
claramente as nocións temporais e a sua capacidade de concentración aumenta progresivamente.

- Linguaxe: Apenas cometen erros na construción de frases e formulan oracións complexas subordinadas e
condicionais.

- Familia: Esta segue sendo un dos seus pilares de referencia.

- Relación Sociais: Comezan a xogar de forma cooperativa, en busca dunha meta común; Créase un triángulo
de gran influencia para os nenos/as formado por a familia, o colexio e os amigos e van sendo capaces de poñerse no
lugar doutro e comprender os seus sentimentos, aínda que todavía poden necesitar axuda para resolver conflictos.

- Autonomía: Vístense e desvístense sos, suben cremalleras, poñen lubas, desabotoan e abotoan botóns e
póñense os zapatos no pé correspondente; Aínda soen necesitar axuda para atarse os cordóns.

- Xogo: Continúan na fase do xogo simbólico, que lles permite manexar os seus sentimentos e desenvolver a
espontaniedade, a creatividade e a imaxinación, Gústanlles os xogos que permitan un desenvolvemento motriz e a
conquista do equilibrio: montar en bicicleta, xogar á pelota, aos tobogáns, columpios¿; Inícianse nos xogos de regras,
pero pode ser frecuente que as incumpran porque todos queiran ganar.
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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

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's in your classroom?1 7
Vocabulario  e expresións de uso habitual
na aula; xogos de interacción do alumnado
entre si e da mestra co alumnado: role-
plays, memory game con tarxetas de

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat's in your classroom?1 7
imaxes, dominós de imaxes; xogos
interactivos en formato dixital. 10

XHow are families different?2 7
Vocabulario e expresións relacionados ca
familia: Listenings, Vocabulary, xogos, role
play...

10

XWhere do pets live?3 7Vocabulario sobre os animais no ámbito
doméstico: 10

XChristmas (festivals)4 6

Escoller tres cancions sinxelas e populares
de Nadal.Vocabulario sinxelo relacionado
(nadal,xoguetes) escoitar, cantar,
dramatizar.
Video clip feito polo alumnado coas
cancións aprendidas e con felicitacións de
Nadal.

10

What can you do in your park? X5 7

Expresando habilidades usando can and
cannot relacionandoo coas súas aficcións.
(leer,cantar,bailar,xogar a algun deporte,
tocar algun instrumento....)
Storytelling e canción relacionada co tema.
Performing actions.

10

Carnival (festivals) X6 5

Vocabulario relacionado coa roupa e o
Entroido.Video sobre o Carnaval de Notting
Hill. Farán desfile con roupa que non usen e
despois donaranna á caridade.Os alumnos
e alumnoas comentarán o que levan posto
os compañeiros.
Elaboración de pequenos cortos de video
no que cada alumno/a describirá o que leva
posto.

10

Easter (festivals) X7 11
Vocabulario relacionado coa Pascua: Earter
egg, Listenings, xogos, flashcards,
cancións.

15

XWhat food and drink do you
like?8 10

Vocabulario relacionado coa comida.
Expresar like e do not like.
Conto:"Ketchup on my cornflakes".Story
telling e visualización da online story.Xogo
e canción relacionado co conto

15

XEarth day (London) (festivals)9 10

Facemos unha viaxe por Londres.
Recorremos os seus monumentos máis
icónicos.Planeamos a visita con axuda da
web.
Vocabulario relacionado coa cidade.
Rap Big Ben is not a person.
Story telling.
Online story about London.
Board game.
London Map.

10
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

What's in your classroom?

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresar oralmente frases curtas e
sinxelas sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado.

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecionar e utilizar,de forma guiada e en
contornas próximas, estratexias
elementais para saudar e despedirse.

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

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse

- Responder con respostas sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás.

- Expresar o tempo :días da semana.

- Identificar algunhas características básicas de obxectos e lugares.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

-  Léxico básico elemental relativo a lugares e contornos próximos de interese para o alumnado

2

Título da UDUD

How are families different?

Duración

7

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

TI 100

CA1.1.1. -  Recoñecer  palabras  habituais en textos
orais e multimodais breves e sinxelos sobre temas
actuais, cotiáns e frecuentes de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara, sinxela e directa, e en lingua
estándar.

Recoñecer palabras habituais en textos
orais breves e sinxelos sobre temas
actuais,cotiáns e frecuentes.

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresar oralmente frases curtas e
sinxelas con información básica sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado usando recursos verbais e non
verbais.

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse.

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Comparar similitudes e diferenzas entre
distintas linguas de forma guiada.

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostrar interese pola comunicación
intercultural.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñecer a diversidade linguistica e
cultural relacionada coa lingua
estranxeira.

Baleiro 0

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

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

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Expresar o tempo :días da semana.

- Identificar algunhas características básicas de obxectos e lugares.

- Expresar o tempo : os meses .

- Expresar o tempo :estacións do ano.
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Contidos

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

-  Léxico básico elemental relativo a lugares e contornos próximos de interese para o alumnado

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

3

Título da UDUD

Where do pets live?

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Producir mensaxes moi breves e sinxelos
de forma guiada.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imitar e participar de forma guiada en
situacions interactivas elementais sobre
temas cotiáns apoiandose en recursos
como a repetición.

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpretar información básica

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostrar interese pola comunicación
intercultural.

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

Contidos

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

4

Título da UDUD

Christmas (festivals)

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais
breves e sinxelos sobre temas actuais,
cotiáns e frecuentes de relevancia persoal
e próximos á súa experiencia.

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresar oralmente frases curtas e
sinxelas con información básica sobre
asuntos cotiáns utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre
temas cotiáns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

 Mostrar interese pola comunicación
intercultural.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa
lingua estranxeira.

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.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Expresar o tempo :días da semana.

- Expresar o tempo : os meses .

- Expresar o tempo :estacións do ano.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Léxico básico elemental relativo a   relacións persoais básicas

- Léxico básico elemental relativo a vivenda.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

What can you do in your park?

Duración

7
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos
adecuados ás intencións comunicativas
de forma guiada.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

 Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre
temas cotiáns.

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpretar e explicar de forma guiada
información básica  con empatía e
interese polas e polos interlocutores,
apoiándose en diversos recursos e
soportes.

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

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Responder con respostas sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

-  Léxico básico elemental relativo a lugares e contornos próximos de interese para o alumnado

- Léxico básico elemental relativo a vivenda.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

6

Título da UDUD

Carnival (festivals)

Duración

5

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

 Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e
multimodais breves e sinxelos.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre
temas cotiáns, preparadas previamente, a
través de diversos soportes.

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada ,
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes simples e breves.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa
lingua estranxeira.

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

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Expresar o tempo :días da semana.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Léxico básico elemental relativo a   relacións persoais básicas

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.
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7

Título da UDUD

Easter (festivals)

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresar oralmente frases curtas e
sinxelas con información básica sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas,
estratexias elementais para saudar,
despedirse e presentarse; expresar
mensaxes simples e breves.

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

 Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en
dificultades de comprensión, apoiándose
en diversos recursos e soportes.

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas
linguas de forma guiada.

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar  os coñecementos e estratexias
básicas de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua
estranxeira con apoio de outros
participantes.

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identificar  progresos e dificultades
elementais no proceso de aprendizaxe da
lingua estranxeira.

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

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

-  Identificar algunhas características básicas de animais.

- Responder con respostas sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Léxico básico elemental relativo a   relacións persoais básicas

- Léxico básico elemental relativo a vivenda.
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Contidos

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

8

Título da UDUD

What food and drink do you like?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

 Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e
multimodais breves e sinxelos sobre
temas cotiáns e frecuentes de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia.

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

 Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre
temas cotiáns.

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

 Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en
dificultades de comprensión.

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostrar interese pola comunicación
intercultural.

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

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Responder con respostas sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Léxico básico elemental relativo a   relacións persoais básicas

- Léxico básico elemental relativo a vivenda.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

9

Título da UDUD

Earth day (London) (festivals)

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e
multimodais breves e sinxelos  sobre
temas cotiáns.

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresar oralmente frases curtas e
sinxelas con información básica sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre
temas cotiáns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar e aplicar de forma moi guiada
os coñecementos e estratexias básicas de
mellora da súa capacidade de comunicar
e de aprender a lingua estranxeira.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa
lingua estranxeira.

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.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse

- Expresar o tempo :días da semana.

- Identificar algunhas características básicas de obxectos e lugares.

- Expresar o tempo : os meses .

- Expresar o tempo :estacións do ano.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

-  Léxico básico elemental relativo a lugares e contornos próximos de interese para o alumnado

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A seguinte listaxe recolle as liñas de actuación  do apartado Orientacións Pedagóxicas do Decreto de Primaria de
Lingua Estranxeira aplicables a primeiro de primaria.Segundo elas, a metodoloxía levaranos a:

- Buscar un enfoque orientado á acción,creando situacións continuas de comunicación con e entre o grupo:TPR,seguir
instrucións, preguntar e responder para dar/obter información en interaccións cotiás habituais, desenvolver  xogos....

-Partir sempre  das  aprendizaxes previas do grupo de alumnado co que traballamos.

-Realizar proxectos significativos  adaptados ao  nivel educativo.

- Deseñar actividades de aprendizaxe de acceso universal (DUA) para atender mellor á diversidade do alumnado o
que axudará a darlle unha atención individualizada.

- Poñer énfase na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan
pronto se detecten.

- Buscar a identificación persoa-lingua, o que implica axudar ao alumnado a asociar de xeito automático a mestra/e
coa lingua que ensina .

-Impulsar situacións de interacción, de comunicación oral entre o alumnado de todos os niveis: en parellas, pequenos
grupos ou grupo /aula, en situacións reais ou supostas (encher cadros de datos sobre o outro/a; competición entre
grupos de pregunta - resposta; descubrir datos reais ou supostos sobre os demais a través de xogos coma Adiviña
quen é?; dramatizacións de diálogos en situacións reais ou imaxinarias;etc.). Neste ámbito da comunicación oral, a
introdución do xogo en diferentes formatos, soportes e modalidades preséntase coma un elemento necesario e
fundamental para a adquisición da lingua en calquera nivel da etapa de Primaria: xogos de tarxetas tales coma xogos
de memoria,  adiviñar a tarxeta tapada, describir  a tarxeta escollida; xogos de taboleiro temáticos, nos que os
xogadores e xogadoras teñen que verbalizar todo o que se nos ocorra relacionado co desenvolvemento do mesmo:
número do dado, do cadro, a imaxe ou palabra dese cadro, ler unha pregunta escrita no cadro no que se está, con-
testar a unha pregunta, e todas aquelas propostas que podan encaixar no marco do xogo de taboleiro e cumpra cos
obxectivos de utilizar vocabulario e expresións na lingua estranxeira, proporcionar diversión e concentración aos
participantes  no  mesmo e  incorporar  a  todo  o  alumnado sen  importar  as  súas  habilidades  e/ou  capacidades.
Incluímos aquí tamén os xogos lingüísticos, coma o mimo, e calquera outro que sirva para acadar obxectivos e
competencias ao longo de toda a etapa de Primaria.

-Empregar tecnoloxías dixitais: proxección de vídeos,xogos interactivos online,videoclips de cancións e tamén o uso
da radio escolar para emitir e gravar  cuñas publicitarias e mensaxes,realizar  podcasts de duración curta, anuncios
en vídeo sobre eventos a realizar no propio centro ou a contorna, e actividades similares. Todas elas son adaptables a
diferentes niveis de aprendizaxe da lingua e van permitir a interacción entre alumnado diverso.

-  Alternar,  para introducir  a  lectura en lingua estranxeira e a escoita,  o  uso de ferramentas dixitais  (historias
publicadas en plataformas de difusión dixital, ilustradas e narradas por persoas de fala inglesa e acentos diferentes)
coa lectura por parte do profesorado de libros adaptados a esta idade.

-Utilizar fragmentos audiovisuais  moi curtos de documentais, anuncios publicitarios, curtas en vídeo, ... adecuados a
este nivel, para a práctica da comprensión oral. Este tipo de actividade  permitiralles a nenos e nenas acceder a
información e imaxes relacionadas con outras materias do currículo, e a temas transversais tales coma a educación
para a saúde, incluída a afectivo-sexual, a igualdade de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo
responsable e o desenvolvemento sustentable.

- Dotar aos nenos e nenas dunha ferramenta máis para a comunicación: a lingua estranxeira. Esta ferramenta, igual
cás  outras  linguas  das  que  dispoña,  permitiralles  expresar  o  que  queren  en  cada  momento,  dende  as  súas
necesidades básicas ("non me atopo ben", "quero ir ao baño"), ata relacionarse nos xogos ("tócame a min", "gañei!")
e entender as necesidades dos/as demais.

-Aproveitar todas as situacións que o ámbito escolar ofrece para introducir a lingua estranxeira en substitución das
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maternas do alumnado, propoñendo e creando situacións relacionadas coa realidade na que este vive, para que teña
sentido e significado pleno a lingua que use e, ao mesmo tempo, ofrecerlle a posibilidade de achegarse a outras
realidades grazas a ela, a través do mundo dixital.

-Utilizar  materiais visuais e variados, coma libros ilustrados, revistas, periódicos, tarxetas con imaxes do vocabulario
das unidades didácticas, páxinas web, presentacións dixitais e vídeos curtos para a adquisición de estratexias de
autoaprendizaxe entre as que están a utilización  de técnicas coma impulsar repasos frecuentes entre os nenos e
nenas, os xogos lingüísticos, a escoita de cancións e o visionado de películas e vídeos nesa lingua.

-Priorizar  a linguaxe corporal, os xestos, a mímica e soportes visuais  fronte a tradución ,para facerse entender o
mestre/a cos nenos e nenas, co que eles e elas estarán practicando e adquiriendo estas mesmas estratexias.

-Poñer en práctica a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, necesaria
para evitar a repetición de contidos .  O achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese xeralmente
partindo da lingua materna e das ambientais, polo que é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a
colaboración entre todo o profesorado que as imparte.

-Asentar e afianzar asi mesmo, a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o que imparte outras
áreas nesa lingua, necesaria no actual contexto de centros docentes plurilingües e seccións bilingües.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1-Páxinas web de xogos online.

2- Historias e contos publicados na rede.

3-Xogos de mesa.

4-Xogos físicos.

5-Libros de lectura.

6-Posters e murais.

7-Ferramentas de elaboración de materiais.

8-Encerado dixital interactivo -smart board.

9-Uso dos medios audiovisuais que conte a escola.

10-Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar.

11-Videos.

12-Rimas e cancións.

13-Actividades DUA.

Recursos:

1- Páxinas web de xogos online:
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British council:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fun-games.

Games to learn English:   https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-esl-crocodile-board-game/

https://www.funenglishgames.com/

Types of games:

-Memory.

-Drag it.

-Teacher (your name) says .

-Match it.

-Guess it.

-What's  missing?

2- Historias e contos publicados na rede:

"Winnie the witch" https://www.youtube.com/watch?v=PXVpFmsF_Ks

"Pete the cat and the missing cupcakes" https://www.youtube.com/watch?v=1mbrEhOmow0

"Not now, Bernard" https://www.youtube.com/watch?v=cNZFl_2TDOo

3  - Xogos de mesa (sempre relacionadas co vocabulario e expresións de uso frecuente xa traballados e coñecidos
polo alumnado)

+ De tarxetas: imaxe-imaxe; imaxe - palabra; palabra - palabra, preguntas:

adiviñar a tarxeta;

memory game;

facer parellas

+ De taboleiro: con imaxes; con imaxes e palabras; con imaxes e instrucións; con preguntas que hai que contestar:

- Snakes and ladders.

- Noughts and crosses.

- Trivial.

- Scrabble.

-Crazy Chefs

-Pictionary
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-What is the time, Mr Wolf?

-Spotty dogs.

+ Dominós relacionados cos diferentes temas que vaiamos traballando ao longo do curso.

4  -  Xogos  físicos:  hai  moitos  xogos  aos  que  xogan  nenos  e  nenas  na  lingua  propia  que  son  perfectamente
aproveitables para practicar a LE e incorporala á comunicación automática. Pódense citar aquí:

+ xogos de pelota nos que cada xogador di unha palabra, ou unha frase; ou fai unha pregunta que debe contestar
quen recibe a pelota,

+ xogos de rol,

+ xogos coma o do pano e os números, no que se pode variar perfectamente os números cos que xogan cada vez, ou
introducir a variante de usar palabras dun campo semántico determinado no canto de números,

+ xogos de localización e movemento no espazo.

5- Libros de lectura, principalmente contos pero tamén poesía: é importante contar con libros que os nenos e nenas
podan manipular e cos que se poda facer traballo de lectura e explotación de vocabulario e expresións de uso
frecuente. Recomendamos libros publicados por editoriais dos países da LE que estamos traballando, destinados a
nenos e nenas desta idade e máis novos.

"Guess how much I love you" Sam Bratney

"The Snowman" Raymond Briggs.

"Susan laughs"Jeanne Willis

"Mary Poppins ,Up, Up and Away" Helene Druvet

"Something else" Kathryn Cave.

"Little Bo Peep troublesome sheep" Cressida Cowell

"Ketchup on your Cornflakes" Nick Sharrat

"I am a tiger" Karl Newson.

"Not me" Nicola Killen.

"Dogs" Emily Gravett.

"Animal pants" Brian Moses.

"Not now ,Bernard" David Mckee.

6- Posters e murais:  nas dúas posibilidades que nos brindan: a elaboración propia en aula por parte do alumnado; e
os posters de vocabulario que compramos e nos permiten unha ampla variedade de actividades de comunicación
entre o alumnado.

7- Ferramentas dixitais de elaboración de materiais:   poden ser usadas polo propio alumnado baixo supervisión e
guía da mestra-e.

Por exemplo:
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+ Ferramentas que nos ofrece a propia Consellería de Educación nas aulas virtuais

+ Genially:  https://genial.ly/why-genially

+ Canva:   https://www.canva.com/es_419/

+ Ferramentas que nos ofrece Google para a escola

8- Encerado dixital interactivo - smart board

Son moitas as posibilidades que nos ofrece o seu uso en aula, dende actividades específicas para este medio ata o
seu uso cos recursos da internet; o simple feito de poder actuar dese xeito coa pantalla diante de todo o grupo - clase
xa é motivador, a partir daí todo son posibilidades.

9 - Uso dos medios audiovisuais cos que conte a escola: radio, vídeo, tanto para a produción coma para un posterior
uso na escoita e comprensión.

10- Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar.

Resulta de moita utilidade o uso de obxectos reais e recursos axeitados ao tema que nos interese en cada momento
e que nos proporcione a contorna escolar, o vecindario no que esta se ubica e calquera procedente das experiencias
educativas do alumnado ao longo do curso: excursións, visitas culturais, etc.

11- Vídeos de plataformas coma Vevo e YouTube: pequenos fragmentos de películas coñecidas polo alumnado, vídeo-
clips de cancións que nenos e nenas coñecen e dos que poden aprender e cantar fragmentos, pequenos fragmentos
de documentais sobre animais,  natureza, tours por cidades e temas transversais tales coma cuestións sociais,
dereitos de nenos e nenas e os ODS.

12- Rimas e cancións: permítennos utilizar a linguaxe dunha forma lúdica e resultan motivadoras para todos os niveis
educativos.

Cancións:

"All together now" Beatles.

"Hello,Goodbye" Beatles.

"Baa ,Baa, Black Sheep"

"Count to one hundred"

Rimas:

"See you later, alligator!"

"Diddle,diddle dumpling my brother John"

"Humpty Dumpty

"Star light, star bright"

13- Actividades DUA:  actividades que faciliten a participación de todo o alumnado dentro da súa diversidade.

¿ Libros da biblioteca de aula: libros de texto, caderno do alumno/a, diccionario¿

¿ Fichas elaboradas polo/a mestre/a.
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¿ Fichas sacadas de libros de texto ou doutros libros.

¿ Fichas sacadas de diversos materiais didácticos.

¿ Fichas de reforzo e de ampliación de cada unidade.

¿ Láminas, cards¿

¿ Cadea musical.

¿ Encerado dixital.

¿ Portatil,  proxector,  acceso a internet para realizar diferentes actividades e desenvolver a Competencia
Dixital.

¿   CDs audio, CD-ROMs de recursos didácticos, DVDs, webs 2.0.

¿ Materiais complementarios.

¿ Aula Virtual

¿ Web dinámica CEP Sequelo

¿ E-mail

¿ Vídeos de:   Youtube, ESL games¿

¿ Lecturas: Lyrics training, Wordcloud, Storyline Online¿

¿ Cuestionarios: Kahoot, Quizizz, Learningapps, Educaplay, Quizlet

¿ Webs con xogos/fichas interactivos: British Council¿

¿ Webs/blogs específicos de Inglés.

¿ Class tools,  Genialy, Educandy

reading corner: diferentes tipos de libros en Inglés  adecuados a nuestros alumnos........

training corner:flashcards,pictures,worksheets,,different games...

ICT corner .

Dramar corner

Tarxetas, parchís, ladder and snakes, memory cards...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Os criterios para as actividades de avaliación inicial veñen estabelecidas polo CCP e trasladadas ao profesorado.
Estarán preparadas para desenvolver no aula a finais de setembro.

A  aplicación  desta  avaliación  inicial  soamente  se  levará  a  cabo  nas  áreas  instrumentais  para  ver  o  nível  de
coñecementos do alumnado.

En 2º E.P., teranse en conta os seguintes criterios de calificación e as seguintes porcentaxes para o cálculo da nota
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final:

- 30% Conceptos: actividades desenvolvidas para a adquisición dos conceptos.

- 70% Competencias: actividades desenvolvidas para a adquisición das competencias.

Valorarase:

- A realización completa dos exercicios diarios e das tarefas na clase e na casa.

- O interese, o esforzo e a participación nas materias.

- A orde e a presentación nas tarefas.

- A corrección de erros.

- As respostas das preguntas diarias na clase.

- A realización das probas avaliables escritas e orais, incluídas as probas por competencias.

- A capacidade de traballo en equipo.

- A búsqueda e o tratamento da información.

- A fluidez e a comprensión.

As probas avaliables escritas ou orais realizaranse cada dúas unidades. Valoraranse con notas numéricas do 1 ao 10,
considerándose a nota inferior a 5 non acadados os obxectivos.

Calificación cuantitativa:

Nas probas de avaliación de contidos e competencias a calificación máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación
inicial calificarase do mesmo xeito.

Calificación cualitativa:

Terá como clave para o diagnóstico das unidades:

- As rúbricas de avaliación das tarefas.

- As probas de avaliación por competencias.

- A observación directa.

Os procedementos de avaliación serán variados e descritivos para facilitar a información do progreso nas áreas e nas
competencias clave, polo que os que van a guiar a miña práctica serán os seguintes:

- Observación sistemática.

- Observación directa do traballo diario.

- Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.

- Revisión de cadernos e traballos realizados polos alumnos/as.

- Valoración cuantitativa do avance individual (calificacións): probas orais e escritas.

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións): rexistro e control por parte do
profesorado.
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- Valoración cuantitativa do avance colectivo.

- Valoración cualitativa do avance colectivo.

- Valoración de proxectos individuais e grupais avaliados mediante rúbricas.

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN

Os instrumentos para a avaliación a ter en conta son:

- Avaliacións Iniciais das materias de lengua, lingua e matemáticas.

- Observación directa.

- Rúbricas para a avaliación das unidades.

- Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

- Avaliación por competencias, proba correspondente á unidade.

- Outros documentos gráficos ou textuais.

- Debates e intervencións.

- Proxectos personais ou grupais.

- Representacións e dramatizacións.

- Elaboracións multimedia.

- Dianas de avaliación.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

15

UD 8

15

UD 9

10

Total

100

Proba
escrita 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Táboa de
indicadores 0 100 100 100 100 100 100 100 100 90

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

En 2º E.P., teranse en conta os seguintes criterios de calificación e as seguintes porcentaxes para o cálculo da nota
final:

30% Conceptos: actividades desenvolvidas para a adquisición dos conceptos.

70% Competencias: actividades desenvolvidas para a adquisición das competencias.

Criterios de cualificación:
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Valorarase:

- A realización completa dos exercicios diarios e das tarefas na clase e na casa.

- O interese, o esforzo e a participación nas materias.

- A orde e a presentación nas tarefas.

- A corrección de erros.

- As respostas das preguntas diarias na clase.

- A realización das probas avaliables escritas e orais, incluídas as probas por competencias.

- A capacidade de traballo en equipo.

- A búsqueda e o tratamento da información.

- A fluidez e a comprensión.

As probas avaliables escritas ou orais realizaranse cada dúas unidades. Valoraranse con notas numéricas do 1 ao 10,
considerándose a nota inferior a 5 non acadados os obxectivos.

Calificación cuantitativa:

Nas probas de avaliación de contidos e competencias a calificación máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación
inicial calificarase do mesmo xeito.

Calificación cualitativa:

Terá como clave para o diagnóstico das unidades:

- As rúbricas de avaliación das tarefas.

- As probas de avaliación por competencias.

- A observación directa.

Criterios de recuperación:

Os criterios de recuperación serán adquirir os contidos do seguinte trimestre. xa que a avaliación é continua.

6. Medidas de atención á diversidade

 A atención á diversidade é un concepto amplo na acción educativa que tenta dar resposta ás dificultades de
aprendizaxe.

Nunha aula pódense atopar nenos/as con ritmos de aprendizaxe diferentes, factores sociais que inciden na súa
educación.

Para intentar dar una resposta educativa adecuada trabállase con fichas de reforzo e ampliación. Tamén actividades
de razoamento verbal, atención individualizada aos nenos/as con máis dificultades.

23/12/2022 12:23:47 Páxina 29de26



Ademáis de todo isto ensínaselles a convivir e a comportarse axeitadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar e a
respectar as normas.

Cando estas dificultades teñen carácter permanente, os alumnos/as son derivados ao Departamento de Orientación e
atendidos pola especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

Neste proxecto e nas diferentes áreas teremos en conta:

- Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente ás unidades.

- Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

- Libro 2º EP Macmillan Kids Can, actividades e recursos.

Neste punto terase en conta, ademais do alumnado que o poida necesitar, aos que se lles aplicará os Reforzos
Educativos tanto dentro como fóra da aula.

7.1. Concreción dos elementos transversais

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

ET.1 - Igualdade entre homes
e mulleres. X X

ET.2 - Os dereitos da infancia. X X X X

ET.3 - A resolución pacífica de
conflictos. X X

UD 9

ET.1 - Igualdade entre homes
e mulleres.

ET.2 - Os dereitos da infancia.

ET.3 - A resolución pacífica de
conflictos. X

Observacións:
 Xa están seleccionados nun artigo do Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da Educación
Primaria en Galicia.
A maiores, no centro e nesta materia destacan: Halloween, Nadal, Día de San Patricio, Semana Santa

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaranse nas aulas de LE, as saídas para actividades
de aprendizaxe.

Saídas didácticas.
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Actividade Descrición

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro.

Samaín.magosto,  nadal,  entroido,  maios,  8-M,  dereitos  da
infancia....

Conmemoracións da escola.

Halloween,  Guy  Fawkes,   Christmas,  Saint  Patrick,
Thanksgiving....

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE

Observacións:
Horas lectivas coa Auxiliar de conversa.

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.

Deseñáronse actividades DUA, variadas e adaptadas ás distintas características do alumnado.

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.

Farase ao final de cada trimestre e avaliación

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

 A  avaliación  é  unha   parte  fundamental  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que  permitirá  valorar  o  grao  de
adquisición dos obxectivos de nivel e de etapa, e o grao de desenvolvemento das competencias clave.Os resultados
de avaliar cada unidade didáctica  proporcionarán información esencial para a toma de decisións co fin de modificar,
de ser o caso, aqueles aspectos do proceso de ensino e aprendizaxe que son susceptibles de mellora (metodoloxía,
recursos, tarefas...) e de detectar as dificultades de aprendizaxe, coa consecuente posta en marcha de mecanismos
para palialas, sempre coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos e desenvolva as competencias.

Neste apartado cada mestra/e decidirá e plasmará os procedementos de seguimento e avaliación a ter en conta e, en
consecuencia, fará as propostas de mellora necesarias.Este proceso farase a través da aplicación Proens.

E ,se é o caso, requerirá da coordinación e o acordo entre o profesorado do centro implicado na area de lingua
estranxeira.
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9. Outros apartados
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3

de maio, de Educación establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do

profesorado, a elaboración da programación da/s área/s correspondentes. Este documento

será o eixo vertebrador a nivel curricular do proceso de ensino aprendizaxe durante o ano

académico 2022/2023, e seguirá as pautas establecidas no equipo de ciclo e a comisión de

coordinación pedagóxica.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos
de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.
Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o
nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a
lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e
están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora
nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran
cantidade de zonas verdes.

Proponse  unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo

escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e

integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

A presente programación didáctica corresponde ao 1º curso de Educación Primaria para o ano

académico 2022/2023 para a área de lingua galega e literatura.

A ensinanza da lingua galega e literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da

competencia comunicativa lingüística do alumnado. Asemade, a aprendizaxe desta área, non

pode concibirse como a mera transmisión e recepción de contidos disciplinares, senón que

debe entenderse como un proceso en construción e baseado na reflexión e na análise

acompañada, cuxo fin último é formar persoas capaces de comunicarse de maneira eficaz.

Tamén, a atención á diversidade debe estar presente en todas as accións, medidas e decisións
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metodolóxicas no ámbito da lingua para potenciar a inclusión, xa desde as idades máis novas,

e para dar resposta ás diferentes características e necesidades, motivacións, intereses, ritmos

e situacións sociais e culturais do alumnado.

Os criterios de avaliación e os contidos da área agrúpanse en seis bloques temáticos:

Bloque 1: A lingua e os seus falantes

Bloque 2: Comunicación oral

Bloque 3: Comunicación escrita

Bloque 4: Alfabetización mediática e informacional

Bloque 5: Educación literaria

Bloque 6: Reflexións sobre a lingua e os seus usos

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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

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
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXLECTOESCRITURA X1 42

Neste bloque preténdese que as alumnas e
os alumnos amosen interese por facer un
uso correcto da lingua oral e escrita e pola
lectura de textos de literatura infantil.
Préstase especial atención a que lean e
comprendan textos escritos adecuados ao
sue nivel, procurando que ao ler en voz alta
poñan intese na pronunciación, na
entoación e no ritmo correctos. Valórase a
realización de razonamentos sinxelos e a
exposición de conclusións a partir da
lectura de textos adecuados ao seu nivel.

30

XXCOMUNICACIÓN ORAL X2 22

Este bloque pon o acento nas situacións de
comunicación que teñen lugar no ámbito
cotián das nenas e os nenos e as que se
acercan dende o punto de vista da lingua.
Préstase atención á expresión das
emocións e á interacción coas persoas da
contorna, presentando un gran número de
facetas para a expresión e a reflexión sobre
o intercambio comunicativo.

20

XXCOMPETENCIA LECTORA X3 32

O eixe deste bloque é a lectura de textos
literarios desde varios puntos de vista: a
comprensión, a valoración, o desfrute e o
interese por explorar a creación literaria.
Plantéanse actividades para a reflexión e a
práctica da lectura expresiva, presentando
textos literarios en diferentes ámbitos da
vida cotiá e poñendo o acento na
creatividade e nos diferentes modos de
entender os distintos tipos de lectura,
segundo se vaian desenvolvendo os gustos
literarios.

20

XXESCRITURA X4 26

Este bloque pon o énfase no
desenvolvemento da capacidade de
expresión a través da linguaxe  escrita e o
coñecemento das normas básicas de
ortografía a partir de actividades
motivadoras que dan valor e sentido ás
letras que nos arrodean. Valórase a
aprendizaxe da linguaxe escrita a través da
expresión a la interacción, prestando
atención ao valor da comunicación e dos
diferentes medios comunicativos do pasado
e da actualidade. Para isto, pártese da
contorna social máis próxima ao alumnado
para favorecer o desenvolvemento da
escritura e a construcción de aprendizaxes
funcionais próximos á súa realidade.

20

XXOBRADOIRO DE XOGOS X5 18O conxunto deste bloque de actividades 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXOBRADOIRO DE XOGOS X5 18

céntrase na adquisición e o afianzamento
de multitude de contidos da lingua a partir
da realización de actividades lúdicas. De
forma transversal, o alumnado vai
desenvolver o seu pensamento lóxico,
diversas destrezas cognitivas, as
habilidades sociais e a súa capacidade de
decisión e acción. Trátase de sentar a base
para promover o interese e o gusto pola
lingua e a literatura.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

LECTOESCRITURA

Duración

42

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Elaborar textos sinxelos tendo en conta a
asociación fonema-grafía e a formación
das palabras.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Buscar a información usando as
tecnoloxías adecuadas de forma segura.

TI 70

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Valorar a lectura como medio de desfrute
persoal e comprender o significado de
textos sinxelos, adaptados ao seu nivel.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Estudar textos sinxelos con ayuda para
identificar elementos formales como
maiúsculas, puntos...

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Ter un pensamento crítico non
discriminatorio.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

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

Seleccionar e contrastar información de
diferentes fontes, incluidas fontes dixitais.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Realizar, de maneira acompañada, unha
selección de fontes documentais sobre un
tema de seu interese e compartir os
resultados.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Ler diferentes texto escritos en función de
seus gustos e intereses.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Enunciar normas básicas sinxelas para o
uso correcto da linguaxe e na producción
de textos.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Verificar e mellorar, de maneira
acompañada, os propios textos e os
axenos.

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

Contidos

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

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

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

2

Título da UDUD

COMUNICACIÓN ORAL

Duración

22
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Utilizar un vocabulario adecuado ao seu
nivel e con unha secuencia coherente
para participar en interaccións orais.

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Analizar textos sinxelos coa axuda e usar
correctamente a ortografía e o
vocabulario.

TI 85

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Respetar e mostrar interese polas
diferentes linguas e variedades dialectais
do seu entorno, identificando algunhas
das súas características.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Recoñecer algúns prexuizos e
estereotipos lingüísticos e culturais moi
frecuentes relacionados co
galego/castelán.

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

Recoñecer as distintas linguas
empregadas na súa contorna.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar unha linguaxe respectuosa.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprender globalmente textos orais
sinxelos e recoñecer as ideas principais.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Empregar un vocabulario cada vez máis
amplo.

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

Valorar a información máis relevante de
diferentes textos orais.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproducir textos orais sinxelos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Utilizar recursos elementais para producir
textos orais coherentes.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo
uso da lingua galega.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Utilizar estratexias básicas para a escoita
activa e consensuada, a partir da xestión
dialogada dos conflictos.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Valorar e comprender o significado de
textos sinxelos adaptados á súa idade.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Ter un pensamento crítico non
discriminatorio.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

 Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.

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

Comparar aspectos básicos das linguas
do ámbito escolar e social.

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

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

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

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

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

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral
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Contidos

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

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

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

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

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: produción escrita

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- 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.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

3

Título da UDUD

COMPETENCIA LECTORA

Duración

32

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

PE 22

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Ler diferentes textos escritos en función
de seus gustos e intereses.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Elaborar conclusións sobre textos
sinxelos, tendo en conta a concordancia e
as relacións de significado entre as
palabras.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Reler os propios textos e correxir os
errors, desenvolvendo o espírito crítico.

TI 78

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprender globalmente textos orais
sinxelos e recoñecer as ideas principais.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Utilizar recursos elementais para producir
textos orais coherentes.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Utilizar un vocabulario adecuado ao seu
nivel e con unha secuencia coherente
para participar en interaccións orais.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

 Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo
uso da lingua galega.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Empregar estratexias elementais para a
escoita activa e o consenso,

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Identificar o sentido global de textos
sinxelos.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Desenvolver estratexias para a
comprensión lectora de diferentes textos.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos, valorando a lectura.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Aplicar os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía
no emprego da lectura de textos infantís
sinxelos.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Adquirir o hábito lector e o gusto pola
lectura a través da lectura de diferentes
textos.

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Analizar textos sinxelos con axuda e usar
correctamente a ortografía e o
vocabulario.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Amosar interese por formar unha
biblioteca propia con textos tradicionais
da literatura galega.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Ter un pensamento crítico non
discriminatorio.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñecer o funcionamento da biblioteca de
aula ou do centro.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Gozar dunha identidade lectora propia.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Apreciar o valor de textos literarios
sinxelos.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Identificar a biblioteca da aula ou de
centro como escenario de actividades
literarias elementais compartida.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproducir textos literarios sinxelos.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Mostrar interese pola lectura e os textos.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil .

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

Comparar aspectos básicos das linguas
do ámbito escolar e social.

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

Contidos

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

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

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

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

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.
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Contidos

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

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

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

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

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

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

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

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.
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Contidos

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

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

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- 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.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

4

Título da UDUD

ESCRITURA

Duración

26

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Escribir textos sinxelos con axuda e usar
correctamente a ortografía e o
vocabulario.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Producir textos escritos sinxelos,
intentando aplicar os modelos dados ás
propias produccións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Reler os propios textos e correxir os
errors, desenvolvendo o espírito crítico.

TI 60

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Utilizar un vocabulario adecuado ao seu
nivel e cunha secuencia coherente para
participar en interaccións orais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo
uso da lingua galega

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Utilizar estratexias básicas para a esoita
activa e consensuada, a partir da xestión
dialogada dos conflictos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos,
identificando o sentido global do texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Valorar e comprender o significado de
textos sinxelos adaptados á súa idade.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Ter un pensamento crítico non
discriminatorio.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Apreciar o valor de textos literarios
sinxelos.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Reproducir textos literarios sinxelos.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil .

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

Comparar aspectos básicos das linguas
do ámbito escolar e social.

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

Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.
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Contidos

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

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

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

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- 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.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.
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Contidos

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

5

Título da UDUD

OBRADOIRO DE XOGOS

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Valorar e comprender o significado de
textos sinxelos adaptados á súa idade.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Ler textos escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Escribir textos sinxelos coa axuda e usar
correctamente a ortografía e o
vocabulario.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Mostrar interese pola lectura e os textos.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Producir textos escritos sinxelos,
intentando aplicar os modelos dados ás
propias produccións.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Elaborar conclusións sobre textos
sinxelos, tendo en conta a concordancia e
as relacións de significado entre as
palabras.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Reler os propios textos e correxir os erros,
desenvolvendo lo espírito crítico.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprender globalmente textos orais
sinxelos e recoñecer as ideas principais.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Utilizar recursos elementais para producir
textos orais coherentes.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Utilizar un vocabulario adecuado ao seu
nivel e con unha secuencia coherente
para participar en interaccións orais.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Utilizar estratexias básicas para a escoita
activa e consensuada, a partir da xestión
dialogada dos conflictos.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Ler en voz alta textos sinxelos.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Ter un pensamento crítico non
discriminatorio..

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Ler texto escritos e reproducir algúns
datos contidos neles.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Mostrar interese por participar en
conversacións e debates sobre lecturas
realizadas.

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

 Comparar aspectos básicos das linguas
do ámbito escolar e social.

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

Contidos

- Procesos: comprensión oral

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

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.
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Contidos

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía en educación primaria debe acercar o proceso de ensinanza/aprendizaxe aos

contextos reais do alumnado. No caso das metodoloxías activas a súa fortaleza reside,

principalmente, no seu atractivo para o alumnado, na súa fácil combinación entre elas, na

utilización das novas tecnoloxías como recurso, na toma de conciencia e reflexión co entorno,

na colaboración con outros axentes, na aprendizaxe autónoma, na flexibilidade e versatilidade

e, sobre todo, no axuste co desenvolvemento competencial do alumnado.

A metodoloxía activa parte dunha serie de principios metodolóxicos e utiliza unha serie de

estratexias que pretenden como obxectivo fundamental que os alumnos/as aprendan dunha

maneira autónoma e se desenvolvan en todas as facetas da súa personalidade.

Na educación primaria a metodoloxía debe ser activa, participativa e flexible, partindo do

nivel de desenvolvemento do alumnado, nos seus distintos aspectos, para construir, a partir

de aí, outras aprendizaxes.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do

alumnado e terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de

aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en equipo.

O alumno/a é protagonista activo nesta programación; investiga, descubre, manipula,

participa, cuestiona e responde.

As líneas metodolóxicas da nosa programación son as seguintes:
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-A globalización: pretendendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto

físicas como afectivas, intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade

realizada polos nenos e nenas pon en xogo mecanismos afectivos, psicomotores,

comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de atención. Así pois, a

perspectiva globalizadora do proxecto, a través do que chamamos situacións de aprendizaxe,

interrelaciona as distintas áreas para organizar e articular os coñecementos con sentido e

intencionalidade en contextos que permitan a súa significatividade, provocando a entrada en

xogo de todos os mecanismos da personalidade do neno e nena.

- A aprendizaxe significativa: refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre

o que hai que aprender (o novo contido) e o que sabe (os seus coñecementos previos).Todo

novo coñecemento ten que partir das experiencias previas dos alumnos e alumnas. Para lograr

estas aprendizaxes comezaremos cada Unidade didáctica cunha avaliación inicial, para saber

os seus coñecementos previos e, sobre eles, construir os novos.

- Ensinanza individualizada: axustándose ás características e peculiaridades individuais de

cada un dos nosos alumnos e alumnas. A atención individualizada considera as características

e diferencias persoais pulando pola atención ás necesidades proporcionando atención

personalizada favorecendo o principio de igualdade e equidade.

- A afectividade: a seguridade que lles da o sentirse queridos contribúe, dunha maneira moi

positiva, á formación dunha imaxe axustada e positiva de sí mesmos. Propoñemos que a

relación entre o profesorado e o alumnado se realice dentro dun ambente democrático, con

relacións de comprensión, amor, aceptación, confianza mutua e respecto.

-A socialización e a comunicación: creando situacións de aprendizaxe nas que atopen

momentos para agruparse cos seus iguais, compartir o material e sentir o apoio dos «outros»

que lle axudarán a socializarse e comunicarse.

Estas situacións de aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo por consideralo un

elemento básico e primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a

imaxinación, a personalidade e ser o recurso metodolóxico por excelencia no traballo cos

nenos e nenas desta idade.

A través do xogo, coñece o comportamento dos adultos e as normas sociais. Tamén contribúe

ao desenvolvemento da socialización e a comunicación as actividades propostas nos
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recunchos, obradoiros e saídas.

- A autonomía e autoxestión: sendo este o protagonista das súas propias aprendizaxes

considerando como importante o proceso e non só o resultado.

- Aprendizaxe cooperativa: favorecendo os encontros co grupo e a sociedade nun pulo pola

convivencia, a paz e a inclusión.

- A manipulación: considerando o traballo manipulativo determinante para a o correcto paso

entre os conceptos concretos e os abstractos e fundamental para vencellar as aprendizaxes

curriculares coa realidade. Favorecerase en todo caso que o material cumpra o requisito de

ser accesible.

- A liberdade e a creatividade: que favorecen os coñecementos potencialmente significativos e

funcionais, potencian a autonomía e a producción persoal.

- A coeducación: considerando a actividade de todo xénero en detrimento de actividades

asignadas ao xénero e en prol da ruptura de esteteotipos.

- A metodoloxía activa: entendéndoa como un conxunto de estratexias didácticas que

permiten e estimulan ao alumnado a participar realmente como suxeitos da súa propia

aprendizaxe. O alumno/a é o verdadeiro/a protagonista do proceso de ensinanza-aprendizaxe,

e o noso obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das situacións de

aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as diferentes

situacións que se lle presentan.

- Aprendizaxe basada na investigación na resolución de problemas e descubrimentos: os

alumnos/as aprenden a través da abordaxe ou de preguntas, da análise de probas, deconectar ditas probas con
coñecementos preexistentes, de sacar conclusións e reflexionar

sobre os seus achados. Serán actividades investigativas que permitan elaborar hipótesis,

sacar conclusións e reforzar as aprendizaxes máis instrumentais, favorecendo o pensamento

crítico e o pensamento científico.

- Aprendizaxe basada en proxectos: resolvendo situacións, retos ou respondendo a preguntas,

a través dos seus coñecementos, recursos, investigación, reflexión e cooperación activa.

- As medidas metodolóxicas rexiranse por principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe

(DUA): proporcionando diversas opcións didácticas para que os alumnos/as se transformen en

persoas que aprenden a aprender e estén motivados pola súa aprendizaxe e, por tanto, que
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estean preparados para continuar aprendendo durante as súas vidas. Desta maneira,

fomentaranse procesos pedagóxicos que sexan accesibles para todos mediante un currículo

flexible que se axusta ás necesidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Aprendizaxe basada en retos: involucrando activamente ao alumnado nunha situación

problemática real, relevante e de vinculación co entorno, a cal implica a definición dun reto e

implementar para este unha solución.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material funxible: cartolina, folios, ceras...

Manipulativos: que permitan experimentar, testar, probar, tocar, ulir, xogos...

Material impreso: material de elaboración propia, material de reforzo e ampliación, contos, cómics, xornais...

Recursos informáticos: ordenador de aula, encerado dixital interactivo,...

Libros de biblioteca de aula e de centro

Calquera outro que atenda ás necesidades educativas do alumnado e sexa coherente coas propostas ofertadas.

Neste apartado farase referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a

acción docente durante o curso escolar.

Para facer unha boa elección de materiais didácticos debemos ter en conta unha serie de

criterios:

1. O material ten que ser atractivo tanto estéticamente como funcionalmente, ten que chamar

a atención do neno ou nena, invitándoo a interactuar con el.

2. Os materiais deben de ser adecuados ao momento evolutivo do alumnado, adaptados as

súas aptitudes, características e necesidades.

3. Que sexan asequibles e manipulables, que os nenos e nenas poidan utilizar el material de

forma autónoma e independente.

4. Que potencie e favoreza a actividade motora, cognitiva, afectiva e social.

5. Que reúna as correspondentes normas de seguridade.

6. Que proporcione os estímulos correspondentes a súa elección.

7. Que non favoreza actitudes de discriminación de sexo nin belicistas.
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8. Que posibilite ao alumnado todas as posibilidades de acción que este poida desenvolver.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A principio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial para poder analizar cal é o punto

de partida do noso alumnado e así poder establecer estratexias comúns de actuación e dar

resposta á diversidade que nos atopamos na nosa aula.

Avaliaremos aspectos como: a expresión oral e o vocabulario (exprésase oralmente con

claridade, emprega un vocabulario axeitado a súa idade...), lectura e comprensión lectora

(identifica palabras escritas significativas e usuais, relaciona imaxe e texto, asocia grafías

maiúsculas e minúsculas...), escritura (realiza correctamente os trazos propostos, copia

palabras e oracións breves...)

O resultado obtido nesta avaliación inicial servirá de punto de partida para o desenvolvemento

da programación, facendo fincapé naqueles aspectos nos que o alumnado presente carencias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

30

UD 2

20

UD 3

20

UD 4

20

UD 5

10

Total

100

Proba
escrita 30 15 22 40 40 28

Táboa de
indicadores 70 85 78 60 60 72

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado non pode axustarse a un só momento dado, senón

que debe ser global e sistemática. O seu obxectivo non pode ser outro que o valorar o

progreso alcanzado no desenvolvemento das competencias e no grao de coñecementos

adquiridos.

Ademais de global, tamén será continua e formativa. Ao longo do curso comprobarase o logro

dos obxectivos propostos mediante os seguintes criterios de cualificación:

Criterios de cualificación:
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Actividades e tarefas sobre os contidos traballados na aula (40%):

- Responder axeitadamente, tanto de forma oral coma escrita, ao que se lle pregunta

demostrando dominio na materia (30%)

- Escribe respectando regras ortográficas e gramaticais (5%).

- Ter unha caligrafía lexible (5%)

Actividades de lectura ( rexistros de lectura e comprensión) (20%):

- Le coa velocidade e entoación axeitada a súa idade,respectando os signos de puntuación

(10%).

- Amosa unha boa comprensión lectora, axeitada a súa idade. (10%)

Actividades de expresión e creación (20%):

- Exprésase cunha linguaxe oral correcta (vocabulario, comprensión da oración )(10%).

- Realiza traballos de forma creativa e orixinal e razoa as estratexias a seguir na creación dos

mesmos (10%)

Traballo en equipo 10% (actitude e participación activa)

Traballo en clase: 10% (autonomía e presentación das actividades)

Criterios de recuperación:

Cando un alumno/a non alcance o nivel suficiente na área teranse en conta os seguintes

criterios de recuperación:

a) Tomar como referencia os contidos básicos de cada unidade didáctica.

b) Se os contidos a recuperar son recurrentes e aparecen en unidades didácticas posteriores

daranse por recuperados se o alumno/a obtén calificación positiva en ditos contidos. En todo

caso, planificaranse actividades individuais de traballo.

c) Se os contidos a recuperar son específicos dunha unidade didáctica planificaranse

actividades individuais de traballo nas que o alumno/a demostre que supera ditos contidos.

d) A resposta educativa para a recuperación reflexarase no Plan de Traballo Individualizado.

e) Para obter unha calificación positiva teranse en conta:

- O nivel de coñecementos.

- O esforzo e a realización das actividades individuais de traballo propostas.
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6. Medidas de atención á diversidade

Dado que cada neno ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de

aprendizaxe soen ser distintos, a nosa programación entende que deben realizarse actividades

que reforcen as aprendizaxes duns, e actividades que amplíen as dos outros. Estas actividades

de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento, respectando a evolución individual

de cada neno/a e o seu ritmo de traballo. Tanto as actividades de reforzo como as de

ampliación son moi subxectivas en cada caso, xa que as mesmas actividades poden servir nun

contexto escolar para reforzar e noutro distinto para ampliar, polo que será o profesorado

quen seleccione o momento e o tipo de actividade que precise cada neno ou nena. A

planificación desta programación non é ríxida nin inamovible, senón todo o contrario,

considerándose aberta e flexible.

De aquí que o docente, coñecendo o estado inicial do seu alumnado, e sendo este o punto de

partida, seleccionará aquilo que mellor poida responder aos propósitos que persiga.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

ET.1 - Emprendemento X X

ET.2 - Igualdade de xénero X X X X X

ET.3 - Educación para a paz X X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X

ET.5 - Educación para a
saúde (incluída a sexual) X

ET.6 - Educación emocional e
de valores X X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia a unha obra de teatro establecendo no alumnado
acuriosidade e o interese por este xénero

1º trimestre: Actividades culturais

Para fomentar no alumnado o gusto polas narracións infantís,
as familias representarán un conto axeitado a súa idade.

2º trimestre: Ti tamén contas

Para promover tarefas de investigación, a aprendizaxe por
descubrimento e o traballo en equipo.

3º trimestre: Obradoiros

Observacións:
Estableceranse unha serie de criterios para a selección e elección destas actividades
encuadrándose dentro da seguinte tipoloxía:

- Ti tamén contas.
- Actividades culturais.
- Obradoiros.

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

Indicadores de logro

Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado
Utilización  dunha  metodoloxía  axeitada:  tivéronse  en  conta  aprendizaxes  significativas,  considérase  a
interdisciplinariedade,  número  e  duración  das  actividades,  nivel  de  dificultade,  interés  para  o  alumnado,
significatividade para o proceso de aprendizaxe, propostas de aprendizaxe colaborativa...
Regulación da práctica docente: grao de seguimento dos alumnos/as, validez dos recursos utilizados na clase para
as aprendizaxes, os criterios de promoción están acordados entre os profesores...
Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos/as e ás familias: os criterios para unha
avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos, os instrumentos de avaliación permiten
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe, os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades
planificadas,  os  criterios  de avaliación e os criterios  de cualificación déronse a coñecer  aos alumnos/as e as
familias...
Utilización  de  medidas  para  a  atención  á  diversidade:  adóptanse  medidas  con  antelación  para  coñecer  as
dificultades de aprendizaxe, ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe, as medidas e os
recursos ofrecidos foron suficientes., aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo
aos informes psicopedagóxicos...

A avaliación dos procesos de ensinanza/aprendizaxe é unha das funcións do profesorado, polo

tanto, un dos aspectos que non podemos esquecer de avaliar é a nosa propia práctica docente

e a programación didáctica. A avaliación da práctica docente pretende revisar as accións do

profesorado co fin de optimizalas, tendo a seguridade de que mellorando estas, mellorarase

Descrición:
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inevitablemente a calidade das aprendizaxes dos alumnos e alumnas, obxectivo último e

fundamental desta tarefa.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos/as e ás familias.

- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

Descrición:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita

unha mellora substancial.

- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador.

- Básico: cumprimento suficiente do indicador.

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

- Excelente: prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo

que se introducirán melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da

programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao finalizar cada unidade

didáctica, trimestralmente e anualmente. Teranse en conta os seguintes indicadores:

1 . Responder as características do alumnado da aula.

2 . Resultar útil para o uso docente na aula.

3 . Seguimento da temporalización.

4 . Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.

5 . Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.

6 . Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder

coherencia.

7 . Presentar unha coherencia gradual lóxica dos obxectivos, contidos, criterios de
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avaliación ao longo do seu desenvolvemento.

8 . Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.

9 . Realizar revisións periodicamente.

10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.

11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden

supoñer:

- Unha modificación da metodoloxía empregada.

- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.

- Modificacións na temporalización.

- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BueuCPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202336000351

Curso

1º Pri.Matemáticas

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

175Educación primaria

Sesións
semanais

5
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3

de maio, de Educación establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do

profesorado, a elaboración da programación da/s área/s correspondentes. Este documento

será o eixo vertebrador a nivel curricular do proceso de ensino aprendizaxe durante o ano

académico 2022/2023, e seguirá as pautas establecidas no equipo de ciclo e a comisión de

coordinación pedagóxica.

O alumnado ao que vai dirixida esta programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis anos
de idade aproximadamente. Está formado por 21 alumnos e alumnas , dos cales dous reciben RE dentro da aula.
Todos/as proceden de Educación Infantil, non hai nenos ou nenas que non cursasen esta etapa educativa. En xeral, o
nivel socio-económico e cultural do alumnado é medio. Respecto á situación sociolingüística, pódese afirmar que a
lingua maioritaria é a lingua castelá. A relación entre o centro escolar e os pais/nais é boa; estes teñen interese e
están ben informados das actividades que nel se realizan. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) colabora
nas actividades complementarias e extraescolares, o cal indica unha actitude positiva cara a educación da rapazada.

Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento

lóxico posee un maior desenvolvemento que na etapa da educación infantil, pero o alumnado

non chega a poñerse no lugar do compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis

extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

O centro escolar no que se aplicará a Programación Didáctica é un Colexio concertado relixioso ubicado no casco
urbano de Bueu. Está  tipificado como dunha liña; posúe tres grupos de Educación Infantil,  seis de  Educación
Primaria e catro da ESO; en total, trece grupos. Este centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran
cantidade de zonas verdes.

O currículo vixente na área de matemáticas determina unha liña de traballo baseada na

comprensión conceptual e dos procedementos a través da manipulación e a experimentación

que será respectada e concretada nesta programación.

Proponse  unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo

escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e

integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

A concepción das unidades que se presentan interconectan os diferentes sentidos

matemáticos, de tal xeito que son abordados de forma progresiva e en espiral ao longo de

todo o curso e etapa.
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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

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
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

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

XXNUMERACIÓN X1 40

Neste bloque, os alumnos e alumnas
apreciarán a importancia da
numeración matemática en situacións
diarias a través da realización de
actividades baseadas no conteo.
Comprenderán as aplicacións
prácticas que as matemáticas teñen
na nosa vida cotiá; vanse familiarizar
co conteo dos números do 1 ao 100.
Para isto, o alumnado traballará de
forma significativa a numeración
natural, facendo énfase nas cifras
veciñas.
Vaise traballar o concepto de números
ordinais a través da numeración de
elementos que se encontran na súa
contorna.

20

XXCÁLCULO MENTAL E
OPERACIÓNS X2 40

Este bloque céntrase no cálculo
mental de sumas empleando os
números do 0 ao 100. Faise hincapé
na súa utilidade por aplicarlo a
situacións cotiás. Neste caso,
vámonos a centrar en actividades
lúdicas e de utilidade na súa contorna,
para que asocien as matemáticas coa
vida cotiá e a importancia do cálculo
mental en determinadas situacións.

20

XXRESOLUCIÓN DE PROBLEMAS X3 40

Neste bloque abórdase o
recoñecemento de datos e a
identificación das preguntas dos
problemas para chegar a súa
resolución mediante a representación
gráfica dos datos, a obtención de
datos dunha imaxe, etc. Préstase
especial atención a estratexias para a
elección das operacións necesarias
para resolver as cuestións e o análise
e comprobación dos resultados.

20

XXMEDIDA X4 30Neste bloque abórdanse conceptos 15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXMEDIDA X4 30

básicos relacionados coa medida e a
vida cotiá dos alumnos, tales como: o
manexo dos cartos; o uso práctico dun
calendario anual e a súa relación coas
estacións; a interpretación e
representación de horas en distintos
tipos de reloxos; o empleo de
obxectos de medida para calcular
lonxitudes de obxectos cotiáns; a
resolución de problemas de lonxitude,
peso e capacidade en situacións
sinxelas, etc.

15

XXXEOMETRÍA E TRATAMENTO DA
INFORMACIÓN X5 15

Neste bloque trabállase sobre as
posicións no espazo empleando
obxectos cotiáns; represéntanse liñas de
diferentes tipos; identifícanse
figuras planas en elementos da
contorna; represéntanse situacións
relacionadas coa orientación espacial,
con táboas de datos e con gráficos.

15

XXTALLER DE PROGRAMACIÓN X6 10

Con este taller preténdese que os
alumnos e as alumnas secuencien
actividades e procesos rutinarios,
ordenando a sucesión dunha serie de
actividades da súa vida cotiá antes de
chegar ao colexio e comparando os
resultados cos dos seus compañeiros
e compañeiras.
Interpretarán instruccións e
participarán nun debate grupal sobre
as alternativas e solucións a un
mesmo problema.
Identificarán, correxirán e aprenderán
dos erros.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

NUMERACIÓN

Duración

40

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

PE 35

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes.

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes.

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

Identificar relacións entre distintos
elementos matemáticos.

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Inventar e resolver paso a paso
actividades matemáticas relacionadas
coa vida cotiá.

TI 65

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas, utilizando
estratexias apropiadas para a súa
resolución.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas, utilizando
estratexias apropiadas para a súa
resolución.

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Pedir axuda ao abordar novos retos
matemáticos só cando sexa necesario.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Establecer conexións sinxelas entre as
matemáticas e situacións da vida cotiá.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.

CA6.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.

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

Contidos

- Cantidade

- Estimación razoada de cantidades ata o 99 en problemas cotiáns con estratexias variadas, descrición da
idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Identificación, lectura, escritura e representación en recta numérica, ábaco, regras con obxectos cotiáns de
números naturais ata o 99.

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
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Contidos

- representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (ata o 99) e a súa aplicación nas operacións de suma e resta.

- Comparación e ordenación de números cardinais (ata o 99) e ordinais (ata o 5º) como solución de problemas de
situacións cotiás.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Patróns

- Estratexias guiadas para a identificación das regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes en
situacións cotiás.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.
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2

Título da UDUD

CÁLCULO MENTAL E OPERACIÓNS

Duración

40

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Utilizar exemplos de representacións
sinxelas como axuda na resolución de
problemas da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Resolver problemas coas estratexias
adecuadas.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Adquirir un vocabulario matemático
básico e utilizalo para solucionar
problemas de diferentes formas.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Adquirir un vocabulario matemático
básico e utilizalo para solucionar
problemas de diferentes formas.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Colaborar co grupo para traballar en
equipo dende a igualdade e o respecto,
participando na resolución de conflictos
de forma pacífica.

TI 75

CA1.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas, participando
respectuosamente no traballo en equipo e
establecendo relacións sás.

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas, participando
respectuosamente no traballo en equipo e
establecendo relacións sás.

CA1.5 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Propoñer posibles solucións aos
problemas, antes de realizar os cálculos
correspondentes, e obter as solucións
posibles.

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas, antes de realizar os cálculos
correspondentes, e obter as solucións
posibles.

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

Identificar relacións entre distintos
elementos matemáticos.

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Establecer conexións entre as actividades
da vida cotiá utilizando o pensamento
computacional.

CA3.4 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Identificar conexións entre diferentes
elementos matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Pedir axuda ao abordar novos retos
matemáticos só cando sexa necesario.

CA4.2 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Relacionar siituacións problematizadas
con recursos manipulativos e gráficos.

CA4.5 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes, recoñecendo conexións
entre diferentes elementos matemáticos.

CA4.7 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes, recoñecendo conexións
entre diferentes elementos matemáticos.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Establecer conexiónss sinxelas entre as
matemáticas e situacións da vida cotiá.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Afrontar de forma positiva os novos retos
matemáticos e aprender dos erros.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Afrontar de forma positiva os novos retos
matemáticos e aprender dos erros.

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

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Sentido das operacións.

- Estratexias de cálculo mental de sumas e restas con números naturais ata o 99 en contextos significativos,
explicación oral das estratexias seguidas e valoración do erro como parte da aprendizaxe.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (ata o 99) e a súa aplicación nas operacións de suma e resta.

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Localización e sistemas de representación
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Contidos

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Obtención dun dato descoñecido en relacións de igualdade sinxelas e en retos matemáticos, con comprobación de
que o resultado obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

3

Título da UDUD

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Duración

40

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

PE 34

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Utilizar exemplos de representacións
sinxelas como axuda na resolución de
problemas da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Resolver problemas coas estratexias
adecuadas.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Solucionar problemas de diferentes
formas.

CA4.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar estratexias sinxelas na
resolución de problemas.

CA4.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución
de problemas.

CA5.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Establecer conexións sinxelas entre as
matemáticas e situacións da vida cotiá,
utilizando estratexias apropiadas.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Establecer conexións sinxelas entre as
matemáticas e situacións da vida cotiá,
utilizando estratexias apropiadas.

TI 66

CA1.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas.

CA2.3 - Describir verbalmente a idoneidade das
solucións dun problema a partir das preguntas
previamente expostas.

Responder, de forma oral, as preguntas
plantexadas sobre as solucións dos
problemas, dando exemplos de situacións
cotiás relacionadas con eles.

CA2.4 - Dar exemplos de problemas a partir de
situacións cotiás que se resolven matematicamente.

Responder, de forma oral, as preguntas
plantexadas sobre as solucións dos
problemas, dando exemplos de situacións
cotiás relacionadas con eles.

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

Identificar relacións entre distintos
elementos matemáticos.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Facer hipóteses e resolver actividades
matemáticas relacionadas coa vida cotiá,
participando respectuosamente no
traballo en equipo.

CA3.2 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Facer hipóteses e resolver actividades
matemáticas relacionadas coa vida cotiá,
participando respectuosamente no
traballo en equipo.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Establecer conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Pedir axuda, cando sexa necesario, na
abordaxe de novos retos matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Relacionar situacións problematizadas
con recursos manipulativos e gráficos.

CA4.6 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Utilizar o pensamento computacional na
descripción de rutinas e actividades da
vida cotiá.

CA4.7 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáicos e as experiencias
propias.

CA4.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Explicar as ideas, os procesos
matemáticos e os pasos seguidos na
resolución de problemas.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Participar de forma responsable no
traballo en equipo, asumindo o rol
asignado.

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

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Sentido das operacións.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Procesos para a resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos
útiles, hipóteses de resolución, contraste de puntos de vista, realización de operacións, verificación e idoneidade
do resultado e explicitación do proceso seguido.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (ata o 99) e a súa aplicación nas operacións de suma e resta.

- Comparación e ordenación de números cardinais (ata o 99) e ordinais (ata o 5º) como solución de problemas de
situacións cotiás.

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
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Contidos

- de forma guiada.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Medición

- Estimación e relacións

- Resolución de problemas cotiáns que requiran estratexias de comparación directa e ordenación de medidas da
mesma magnitude. Explicación oral do proceso seguido e da estratexia usada.

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Modelo matemático

- Modelización guiada do proceso de resolución de problemas da vida cotiá con debuxos, esquemas, diagramas,
material manipulativo e dramatizacións.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Obtención dun dato descoñecido en relacións de igualdade sinxelas e en retos matemáticos, con comprobación de
que o resultado obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Resolución de problemas en equipo relacionados co contexto próximo mediante o emprego de estratexias
manipulativas para a recollida, clasificación, reconto de datos cualitativos en mostras pequenas e representación
dos datos obtidos no reconto mediante gráficos estatísticos sinxelos.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
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Contidos

- equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

4

Título da UDUD

MEDIDA

Duración

30

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Utilizar exemplos de representacións
sinxelas como axuda na resolución de
problemas da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Resolver problemas coas estratexias
adecuadas.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Solucionar problemas de diferentes
formas.

CA4.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Exponer os pasos seguidos para resolver
unp roblema.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

TI 50

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas.

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes.

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

Identificar relacións entre distintos
elementos matemáticos.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes.

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

Contidos

- Educación financeira

- Situacións de compra e venda en xogos en equipo e nas que se utilicen diferentes combinacións de moedas e
billetes do sistema monetario da UE.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Identificación de unidades non convencionais (palmo, pé, paso, cullerada, puñado, chisco) presentes no seu
contexto próximo.

- Identificación de unidades convencionais (metro, centímetro, quilogramo, gramo, litro) presentes no seu contexto
vivencial.

- Identificación, ordenación e clasificación das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día e
hora) en situacións cotiás persoais e sociais.

- Construción do calendario para a compresión das conexións entre diferentes unidades de tempo.

- Utilización das medidas de tempo no relato das súas experiencias e na xestión das emocións (tempos de espera e
momentos de calma).

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Medición individual e en equipo con instrumentos non convencionais e convencionais (regras, cintas métricas,
balanzas, xerras graduadas, calendarios, reloxos) para resolver problemas cotiáns e achegarse á medición eficaz.
Explicación verbal e gráfica do proceso seguido: selección de instrumento, precisión na medida e uso correcto de
unidades.

- Estimación e relacións

- Estimación de medidas (distancias, alturas, masas, capacidades) por comparación directa con outras medidas en
contextos de resolución de problemas cotiáns, análises dos acertos e dos erros como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Modelo matemático

- Modelización guiada do proceso de resolución de problemas da vida cotiá con debuxos, esquemas, diagramas,
material manipulativo e dramatizacións.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Obtención dun dato descoñecido en relacións de igualdade sinxelas e en retos matemáticos, con comprobación de
que o resultado obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.
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Contidos

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

5

Título da UDUD

XEOMETRÍA E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 56

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Utilizar exemplos de representacións
sinxelas como axuda na resolución de
problemas da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Resolver problemas coas estratexias
adecuadas.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Solucionar problemas de diferentes
formas.

CA4.2 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Inventar e resolver paso a paso, coa
axuda de recursos manipulativos,
actividades matemáticas relacionadas
coa vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Inventar e resolver paso a paso, coa
axuda de recursos manipulativos,
actividades matemáticas relacionadas
coa vida cotiá.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Establecer conexións entre as
matemáticas e la vida cotiá, obtendo
posibles solucións a problemas e
valorando o erro como unha posibilidade
de aprendizaxe.

CA5.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Establecer conexións entre as
matemáticas e la vida cotiá, obtendo
posibles solucións a problemas e
valorando o erro como unha posibilidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Establecer conexións entre as
matemáticas e la vida cotiá, obtendo
posibles solucións a problemas e
valorando o erro como unha posibilidade
de aprendizaxe.

TI 44

CA1.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Identificar e comprender a información
reflexada nos problemas.

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas antes de realizar os cálculos
correspondentes.

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

Identificar relacións entre distintos
elementos matemáticos.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Identificar a linguaxe matemático sinxela
presente na vida cotiá.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.

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

Encontrar conexións entre diferentes
elementos matemáticos.

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

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade
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Contidos

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Sentido das operacións.

- Estratexias de cálculo mental de sumas e restas con números naturais ata o 99 en contextos significativos,
explicación oral das estratexias seguidas e valoración do erro como parte da aprendizaxe.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Procesos para a resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos
útiles, hipóteses de resolución, contraste de puntos de vista, realización de operacións, verificación e idoneidade
do resultado e explicitación do proceso seguido.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Descrición de obxectos cotiáns cun vocabulario xeométrico básico referido a figuras sinxelas (triángulo cadrado,
rectángulo e círculo) e os seus elementos (lados e vértices).

- Experimentación lúdica con figuras e elementos xeométricos para buscar regularidades, descubrir propiedades,
comparar, compoñer, descompoñer e clasificar mediante materiais manipulables (xeoplanos, bloques xeométricos,
mosaico de petiscos), con adestramento da constancia, perseveranza ante os retos e interese por descubrir.

- Construción individual e en equipo de figuras xeométricas sinxelas con recursos funxibles e non funxibles como
pezas de construción, bloques, xeoplanos, xogos de figuras...

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Descrición de posicións e movementos de obxectos e persoas no espazo con relación a un mesmo ou a puntos de
referencia co vocabulario adecuado (arriba, abaixo, diante, detrás, preto, lonxe, á beira). Interpretación de
mensaxes que conteñan esa información espacial con contraste en equipo dos datos e emprego do xogo como
recurso.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Construción de modelos sinxelos a partir de figuras xeométricas dadas.

- Recoñecemento de elementos, figuras e relacións xeométricas na arte, contorna física, xogos e planos do seu
contexto próximo.

- Patróns

- Estratexias guiadas para a identificación das regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes en
situacións cotiás.

- Modelo matemático

- Modelización guiada do proceso de resolución de problemas da vida cotiá con debuxos, esquemas, diagramas,
material manipulativo e dramatizacións.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿
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Contidos

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

6

Título da UDUD

TALLER DE PROGRAMACIÓN

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Identificar e  comprender a información
reflexada nos problemas.

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Utilizar exemplos de representacións
sinxelas como axuda na resolución de
problemas da vida cotiá.

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Propoñer posibles solucións aos
problemas, realizar os cálculos
correspondentes e explicar os pasos
seguidos para resolverlos.

CA1.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Propoñer posibles solucións aos
problemas, realizar os cálculos
correspondentes e explicar os pasos
seguidos para resolverlos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Cumprir coas responsabilidades propias
do seu rol no traballo en equipo

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Identificar relacións entre as matemáticas
presentes na vida cotiá e en outros
ámbitos.

CA2.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

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

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Inventar e resolver paso a paso
actividades matemáticas relacionadas
coa vida cotiá, identificando os pasos
seguidos na resolución dun problema.

CA3.7 - Explicar, ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Inventar e resolver paso a paso
actividades matemáticas relacionadas
coa vida cotiá, identificando os pasos
seguidos na resolución dun problema.

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Atopar posibles solucións a problemas,
utilizar as estratexias adecuadas e
recoñecer a satisfacción emocional que se
sinte ao abordar situacións matemáticas
novas.

CA4.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Atopar posibles solucións a problemas,
utilizar as estratexias adecuadas e
recoñecer a satisfacción emocional que se
sinte ao abordar situacións matemáticas
novas.

CA4.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Atopar posibles solucións a problemas,
utilizar as estratexias adecuadas e
recoñecer a satisfacción emocional que se
sinte ao abordar situacións matemáticas
novas.

CA5.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Recoñecer a información contida nos
problemas da vida cotiá.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Utilizar o vocabulario matemático básico
en situacións da vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Afrontar de forma positiva os nuevos
retos matemáticos e aprender dos erros.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Expoñer oralmente os pasos seguidos na
resolución de problemas.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Identificar e relacionar as matemáticas na
vida cotiá e en otros ámbitos.

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

- Cantidade

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- 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 e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Dado que os contidos traballados illadamente están desprovistos de significado imos proporcionarlle ao alumnado
situacións complexas, como complexa é a realidade, situacións que involucren varios ámbitos do saber, nas que o
alumnado  constrúa  significativamente  os  coñecementos  que  serán  as  ferramentas  que  lle  permitan  resolver
interrogantes e problemas.

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
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manteña unha actitude positiva, crítica e creativa valorando o erro como fonte de aprendizaxe.

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; van poñerse en marcha nas diferentes situacións contextualizadas, cheas de sentido nas que están
presente a exploración e a investigación e nas que é imprescindible responder a unha pregunta, solucionar un reto,
lograr unha construción, representar unha vivencia, resolver problemas...

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, fundamentais ao longo de todo o curso: organizar o traballo e o
tempo, ter á man o material necesario (material manipulativo, ordenador, calculadora, gráficos ).

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.
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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 prendamos a organizarnos no tempo.

Agrupamentos.

A aula estará organizada para o traballo en equipo coas mesas colocadas en grupos de catro. Nos debates buscarase
unha colocación en U ou en asemblea.

b) Organización dos tempos e secuencia proposta:

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

c) Pautas de emprego do material manipulativo:

A manipulación implica o emprego de material, e neste sentido, é preciso realizar unha serie de consideracións
metodolóxicas de cara a facer un bo uso do mesmo:

- Consensuar co alumnado normas de uso seguro e coidado do material.

- O material presentarase para a súa exploración propoñendo actividades libres, que favorecen o coñecemento
paulatino das súas cualidades: tamaño, textura, cheiro...

- Esa experimentación libre permitirá facer conxecturas sobre o seu posible uso e utilidades.

- Posteriormente realizaranse actividades e xogos orientados a unha experiementación máis profunda encamiñada ao
obxectivo do seu uso.

- Unha vez pasadas as fases anteriores, o material pode ser usado de xeito convencional co fin de xerar coñecemento
no alumnado e favorecer a comprensión dos distintos conceptos

matemáticos.

Con periodicidade realizaremos, en asemblea, autoavaliación, coavaliación e posta en común,

onde trataremos aspectos como:

o Que aprendín?

o Que me resultou máis difícil e teño que mellorar?

o Como me sentín? Que foi o que máis me gustou?

o Como foi a relación coas miñas compañeiras e compañeiros?

o Realizamos ben a tarefa en equipo, organizámonos ben? ...

o Podo axudar? Deixo que me axuden?
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

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

Libro de texto

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.

Material de refugallo: botellas, caixas, envases de produtos do supermercado, teas, fios, lás, ...

Material de debuxo: regra

Libro media

Recursos tecnolóxicos e dixitais: PDI, actividades dixitais...

Cartos: moedas e billetes.

Outros recursos: planos, coleccionables, folletos, publicidade, pelotas, aros, material deportivo en xeral...

Láminas de aula

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
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alumnado, de tal xeito que lle resulte sinxelo collelo cando sexa necesario.

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.

Os recursos para levar a cabo a evaluación inicial aplicaranse en dúas vías:

Do grupo da clase

¿ Intercambio  de  información  entre  equipos  docentes  sobre  o  grupo  en  xeral.  Abordaranse  todas  as
peculiaridades do grupo, as interaccións que se producen nel a as dinámicas que funcionaron ao largo do tempo.
Tamén incorporaranse datos relativos a alumnos con necesidades especiais,  discapacidades ou dificultades de
aprendizaxe.

¿ Plantexamento de dinámicas de grupo para detectar cómo se relaciona o alumnado entre sí e co profesorado.
Este punto realizarase mediante a observación directa.

De cada alumno en particular

¿ Observación directa do seu traballo e da interacción cos outros.

¿ Entrevistas.

¿ Autoavaliación.

¿ Rutinas de pensamento.

¿ Cuestionarios de evaluación inicial

¿ Probas de avaliación inicial.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

20

UD 3

20

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

10

Total

100

Proba
escrita 35 25 34 50 56 0 35

Táboa de
indicadores 65 75 66 50 44 100 65

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os criterios de cualificación da área de matemáticas de cada unha das avaliacións parciais e

da avaliación final ordinaria son os que se indican nas táboas anteriores. Hai que ter en conta

o indicado respecto das avaliacións parciais suspensas no apartado criterios de recuperación

deste mesmo epígrafe.

Elementos para a calificación:

Evaluación continua e formativa

¿ Porfolio, coa colección de produccións gráficas do alumno, permite ao profesorado avaliar con evidencias
obxetivas non solo o producto final, senon  tamén o proceso que os estudantes seguiron para a súa realización.

¿ Lista  de cotexo con criterios  obxetivos,  claros,  relevantes e  relacionados coas aprendizaxes a  avaliar.
^Propóñense unha serie de rasgos a observar sobre os que o docente señalará a presencia ou ausencia.

¿ Diana para avaliar actitudes personais, que permite obter conclusións sobre as actitudes personales do
alumnado en canto a participación, cumplimento das normas, responsabilidade, respecto aos compañeiros e coidado
do material, así como realizar comparacións na evolución destas actitudes ao largo dun periodo de tempo.

¿ Rúbricas, que son una poderosa ferramenta para a autorregulación da aprendizaxe, dado que indican o
camiño  a  seguir  ao  longo  do  proceso,  ao  tempo  que  posibilitan  una  avaliación  obxetiva  de  actitudes  e
comportamentos non fácilmente medibles con outros instrumentos.

¿ Cuestionarios de autoavaliación, constitúen ferramentas moi eficaces para que os alumnos poidan medirse e
comprobar os seus avances.

¿ Probas de avaliación das unidades didácticas, son unha ferramenta apropiada para comprobar a adquisición
dos saberes básicos e o desenvolvemento das competencias dunha forma fiable e obxetiva. As probas de avaliación
da unidade fomentan o pensamento e contribúen á aprendizaxe significativa, permitindo avaliar en qué medida ol
estudante adquiríu determinadas aprendizaxes, se sabe relacionar diferentes saberes entre sí  e se é capaz de
transferir as destrezas adquiridas a outro contexto con unhas particularidades distintas (sen apoios, con tempo
limitado¿).

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

23/12/2022 12:24:43 Páxina 32de27



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

Para atender á diversidade optamos por un modelo inclusivo, o Deseño Universal de

Aprendizaxe (DUA), permitirá a posibilidade de flexibilizar o currículo xeral e convertelo en real

e adaptado ás características da aula (flexibilización que abrangue flexibilidade e variedade en

obxectivos, métodos, materiais e avaliación). A pretensión é eliminar os atrancos físicos,

sensoriais, afectivos e cognitivos para o acceso, aprendizaxe e participación que poida amosar

o alumnado na área. Trátase de actuar sobre o contorno do alumnado para que non sexa

discapacitante ou limitante (flexibilizar e variar tempos, espazos, materiais, linguaxes, niveis,

organizacións, materiais, accesos e agrupamentos).

Como non todo o alumnado procesa a información de igual xeito optarase por unha

presentación con formatos e soportes diferentes que se acomoden ás diferentes percepcións

(visual, auditiva, táctil...), comprensións, niveis de abstracción, monitoreo do progreso,

intereses e tipos de linguaxe.

Tamén, neste mesmo senso, favoreceranse diversas maneiras de expresar o aprendido, as

diferente linguaxes, serán elementos fundamentais a ter en conta xunto con estratexias

diversificadas para as función executivas.

Favorecerase a accesibilidade ao material, evitándose a sobreestimulación e as distraccións

innecesarias.
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Promoverase a aprendizaxe entre iguais e a aprendizaxe en equipos cooperativos.

Deseñaranse actividades multinivel que permitan o traballo conxunto de todo o alumnado

compartindo unha experiencia común, mais adaptada ao seu nivel e á súa capacidade de

abstracción. Estas actividades deben estar inseridas en situacións de aprendizaxe, proxectos

ou propostas integradas que posibiliten a contextualización necesaria.

As avaliacións inicial, do proceso e final tamén atenderán á diversidade tanto nos

instrumentos de recollida de datos (que deberán ter variedade), como nos tempos (que serán

flexibles en función do alumnado e o seu ritmo) e nos procedementos e instrumentos de

rexistro de datos. Deberase tamén ter presentes as necesarias autoavaliacións e

coavaliacións.

Ademais convén utilizar procesos de aprendizaxe acordes coa grao de madurez, flexibilizar

opcións algorítmicas para permitir que o alumnado poida facelo co seu propio sistema de

procesamento, facilitar diferentes fórmulas de resolución, proporcionar fórmulas diversas para

relacionar os diferentes aspectos matemáticos e unilos ao contexto real. Trátase de potenciar

habilidades e destrezas que leven ao coñecemento de diferentes formas de abordar as

solucións matemáticas potenciando a investigación.

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

ET.4 - Competencia dixital X X X

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

ET.6 - Espítito científico X X X X X X

ET.7 - Espírito emprendedor X X

ET.8 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.9 - Educación para a Paz X X

ET.10 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluída a
afectivosexual.

X X

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

Realizaremos unha saída ao mercado (ou supermercado) da
vila.

Saída ao mercado

Novembro é o mes da ciencia e faremos unha saída didáctica
para coñecer un museo científico.

Mes da ciencia

Como  actividade  complementaria,  proponse  facer  unha
degustación no colexio de distintas receitas do Entroido

Receitas de Entroido

Sairemos da aula para buscar arte e matemáticas na nosa
contorna e visita a un museo.

Rueiro pola vila e visita a un museo

Despois de planificar a saída de forma conxunta, toca gozala
e levala a cabo.

Excursión de fin de curso

Observacións:
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Cada unidade didáctica terá asociada, polo menos, unha actividade complementaria
ou extraescolar, 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

Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración positiva na materia de matemáticas. Indicador de logro: 75%
do alumnado debe ter avaliación positiva.
Porcentaxe de alumnado que o curso pasado suspendera a materia de matemáticas e que este curso acadou unha
valoración positiva. Indicador de logro:50% do alumnado debe ter avaliación positiva.
Porcentaxe de diminución de conflitos producidos con respecto á 1ª avaliación. Indicador de logro: 50% para a 2ª
avaliación e 70% para a 3ª avaliación.
Metodoloxía: porcentaxe de sesións con actividades de aula de traballo cooperativo e colaborativo. Indicador de
logro: 70%

Uso de material manipulativo para introducir novos contidos (Escala de 1 a 4)

Utilización de recursos e estratexias multinivel adaptadas ao alumnado e á súa diversidade (Escala de 1 a 4)

Contextualización dos contidos matemáticos na vida cotiá.

Fomento do emprego de linguaxe matemática axeitada. (Escala de 1 a 4)

Valoración e emprego das interrogantes formuladas polo alumnado para xerar aprendizaxe.

Emprego de instrumentos de avaliación adaptados á diversidade (Escala de 1 a 4)

Número de instrumentos de avaliación empregados. Indicador de logro: polo menos emprega 5.

Porcentaxe de alumnado que supera cada un dos diferentes instrumentos de avaliación empregados. Instrumentos
de avaliación: polo menos o 65% do alumnado supera cada un dos tipos de instrumentos de avaliación empregados.

Avaliaremos trimestralmente en relación aos indicadores de logro fixados. No caso de non

acadar o indicador de logro proposto, analizaremos as posibles causas e proporemos as

medidas correctoras necesarias para acadalas na seguinte avaliación parcial ou, se estamos

na última avaliación, para incluír na programación do vindeiro curso.

Naqueles indicadores nos que se emprega a escala de 1 a 4, no que o 1 será o valor mínimo e

o 4 será o valor máximo.

Descrición:

23/12/2022 12:24:47 Páxina 32de31



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,

- Participación en programas externos.

- Metodoloxía que se aplica.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente Programación Didáctica está enmarcada no "Decreto 155/2022 polo que se establece a ordenación e o
currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia" e o seu obxectivo é desenvolver e adaptar á
realidade deste centro os preceptos neste recollidos.

Nese senso, neste apartado esta programación remítese en primeira instancia ao reflictido na propia Introdución do
Decreto na área e materia de Música e Danza, a cal, como se pode comprobar organízase arredor de dous eixes
respectivamente:

Percepción e análise.

Creación e interpretación.

Neste centro, dado o aumento progresivo do número de alumnado de nova incorporación procedente dun país
estranxeiro, e, en certas ocasións de incorporación tardía, tanto nun eixe coma no outro farase especial fincapé no
traballo das diferentes manifestacións artísticas musicais e da danza do mundo como fonte de variedade e riqueza
cultural,  artística e social,  con especial  relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado
inmigrante, de sorte que esta materia exerza de axente solidario e cohesionador social.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Diáctica está pensada para poder traballar conxuntamente xunto coa outra materia de ámbito artístico
deste centro: Educación Plástica e Visual.

Cada unha das catro Unidades Didácticas que conforman esta Programación Didáctica está concibida para inculcarlle
o alumnado a importancia da sensibilidade ante calquera manifestación musical ou de potenciar a danza. Daremos
especial importancia a dotar dunhas técnicas axeitadas para que o alumnado saiba expresarse mediante a música e
o corpo como outros medios de expresión e comunicación.

Esta Programación Didáctica está planificada de xeito que tres das Unidades Didácticas teñen unha temporalización
de carácter trimestral, mentres que a cuarta Unidade Didáctica viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos tres
trimestres, complementando as anteriores.

Así pois, e neste centro, o obxectivo principal é a de facilitar ao alumnado a adquisición dos contidos propios da
materia e unha mellora progresiva da súa autonomía ao mesmo tempo que se fomenta a competencia cultural e
artística.

A seguinte programación vai dirixida a un total de 21  alumnos de primeiro de Educación Primaria.

No caso do curso de primeiro, o alumnado cursou a anterior etapa de Educación Infantil neste mesmo centro; sen
embargo, o grupo amosa certo grado de heteroxeneidade a nivel académico, o que fai que teñamos que revisar con
frecuencia as estratexias metodolóxicas e outros puntos importantes do currículo.

Constando, tan só dunha liña, o colexio Virxe Milagrosa, privado concertado e de carácter Vicenciano, conta con tres
aulas de Infantil, seis de Primaria, catro da ESO, aula de Apoio, aula de Plástica, aula de informática, laboratorio,
biblioteca, ximnasio, salón de actos, sala de Mestres, Xefatura de estudios, secretaría; dirección; dous patios (un de
eles con gradas) e unha aula de Educación Especial.

En Bueu, un pobo costeiro de 13.000 habitantes, está situado o noso colexio Virxe Milagrosa. A céntrica e privilexiada
situación do centro fai que o colexio manteña unha boa  comunicación cara os seus habitantes.

Os aspectos socioeconómicos de Bueu  xiran, na súa maioría,   arredor da pesca de litoral  e altura,  o pequeno
comercio e a pequena industria.
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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.

3 1 1 3 1 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.

2-4

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.

3 3 2 1 4 3 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 1-5 2 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 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

XMeus veciños, os sons.1 8

Esta UD1 pretende insistir e, polo outro
afianzar, ampliar e/ou descubrir
coñecementos  sobre os sons e manipular
obxectos e utensilios capaces de reproducir
sons. Con estes sons, realizarase un
acompañamento musical. Profundizarase
na altura dos sons distinguindo entre o
agudo e o grave, pero variando o timbre
dos instrumentos co fin de asentar
correctamente a súa percepción auditiva.
Tamén se empregarán na duración dos
sons, a través da exploración sonora con
materiais de uso cotiá.

20
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

A música do corpo. X2 8

Esta UD2 prosigue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente a
expresión corporal. A improvisación e a
creatividade terán un papel moi importante
para desarrollar o equilibrio, a coordinación
con demais, o dominio espacial e a
adecuación aos movementos corporais.

20

XCantando todo é mellor.3 8

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente conseguir unha boa
entoación, vocalización e un correcto ritmo
de lectura cos seus silencios e reguladores
de intensidade correspondentes.

20

XXMúsicas e danzas a escena. X4 11

Esta UD4 profundiza nas músicas e danzas
doutras rexións e países, a visualización e
valoración destas, así como a
interpretación dunha coidada selección das
mesmas. O traballo en grupo e grande
grupo será o predominante, procurando
unha participación activa do alumnado e
procurarase a asistencia en vivo a algunha
representación artística de música e/ou
danza.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Meus veciños, os sons.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais tradicionais
e populares dos diferentes continentes,
con especial fincapé nas de Galicia.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, negra e silencio de negra;
son rápido e curto e son forte e piano.

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Reproduce rítmicamente co corpo
fórmulas de pregunta-resposta de 4
pulsos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea combinacións rítmicas,
con grafías non convencionais e de 4
pulsos, de sons fortes e pianos, outras de
sons longos e curtos e outras de negras e
silencios de negra.

CA2.7 - 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.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas do baile e a
danza tradicional e popular dos diferentes
continentes, con especial fincapé nas de
Galicia.

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Imita, en espello, os movementos
corporais da persoa docente.
Baixo a música, a modo de conto, segue
os movementos e indicacións da persoa
docente.

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 das 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 básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais 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: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.
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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.

- 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: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

2

Título da UDUD

A música do corpo.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais clásicas e
modernas sinxelas e adaptadas a súa
idade.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, pulso con e sen acento e
son agudo e grave.
Realiza ditados de 4 pulsos: rítmicos
(negra e silencio de negra) e melódicos
(mi e sol).

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Asigna notas (mi e sol) a unha pequena
partitura rítmica de 6 pulsos (con negras
e silencios de negra).

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea combinacións rítmicas,
con grafías non convencionais e de 6
pulsos, de sons acentuados e non
acentuados e outras de sons agudos e
graves.

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Participa no proceso cooperativo de
creacións musicais.

CA2.7 - 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.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas sinxelas da
danza clásica, moderna e
contemporánea.

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza movementos para seren imitados
en espello pola clase.
Baixo a música, a modo de conto, segue
os movementos e indicacións da persoa
docente.

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 das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Participa no proceso cooperativo de
creacións culturais, utilizando o corpo.

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 básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais 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: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- 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 elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

23/12/2022 12:24:42 Páxina 20de8



Contidos

- 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: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

3

Título da UDUD

Cantando todo é mellor.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais con
instrumentos de materiais sinxelos,
refugallo e/ou reciclaxe.
Descobre o 1º mov. de A primavera e o 3º
mov. de O verán de Vivaldi.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica a clave de sol; as notas do, mi e
sol e o pentagrama, situando neste último
os referidos elementos.
Asocia sons e voces coñecidos da súa
contorna a obxectos ou persoas.

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Elabora algún instrumento con materiais
sinxelos da súa contorna, de refugallo
e/ou de reciclaxe.
Dixita e toca na frauta as notas: si e la.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Le e entoa unha partitura de 4 pulsos
(notas: mi e sol; figuras negra e silencio
de negra).

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Participa nun grupo que crea un conto
baixo a música do 3º mov. de O verán de
As catro estacións de A. Vivaldi.

CA2.7 - 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.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas da música
dramática.

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 de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Baixo a música do 1º mov. de A
primavera de As catro estacións de A.
Vivaldi, a modo de pequeno conto, segue
os movementos e indicacións da persoa
docente.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Participa nun grupo que crea os
movementos e indicacions do conto
previamente creado baixo a música do 3º
mov. de O verán de Vivaldi.

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 das 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 básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais 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: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- 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 elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
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Contidos

- Respecto e valoración destas desde

- 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: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4

Título da UDUD

Músicas e danzas a escena.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Identifica e discrimina entre música con
voz, a capella e só instrumental en cada
unha das manifestacións musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Participa na elaboración dun mural grupal
sobre instrumentos musicais e danzas e
bailes tradicionais e populares galegos.

CA1.5 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
musicais que forman parte do patrimonio de diversas
contornas, compartindo sensacións, indicando as
canles, medios e técnicas empregados e
identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Amosa respecto e unha actitude positiva
nas porpostas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Crea manisfestacións musicais e amosa
afecto.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas obras musicais seleccionadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa grupalmente na creación e
interpretación dunha pequeno conto que
empregue algúns instrumentos, ou
outros, a modo de efectos dramáticos.

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Participa no proceso de aprendizaxe
cooperativo durante as creacións
musicais.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas.

CA2.7 - 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.

Amosa unha actitude positiva durante a
realización das tarefas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Recoñece propostas musicais e manifesta
interese.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Identifica e discrimina entre baile ou
danza individual, en parella e grupal en
cada unha das manifestacións
seleccionadas.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

Participa na elaboración dun mural grupal
sobre instrumentos musicais e danzas e
bailes tradicionais e populares galegos.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Inventa obras guiadas utilizando
diferentes ferramentas.

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 das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Exhibe admiración e amosa unha actitude
comprensión cara as manifestacións
musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
dunha música elixida por este,
preferentemente das traballadas nesta
UD.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Intervén nas creacións musicais utilizando
a linguaxe corporal.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas coreografías seleccionadas.

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

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais 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: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- 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 elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- 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: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió
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Contidos

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas 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.

4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente Programación Didáctica remítese en primeira instancia ás liñas de
actuación reflictidas no currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes Unidades Didácticas permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así
como dos elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un
dos criterios de avaliación establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A Unidade Didáctica catro, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos tres trimestres, non está concibida
para ser levada a cabo anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o
seu desenvolvemento está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das Unidades Didácticas, senón
incluso na mesma sesión, de xeito que aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente, por un lado,
como para o enriquecimento do alumnado, polo outro.

En cada unha das sesións, e con independencia do traballo específico a tratar nelas, o establecemento dunha rutina
en cada unha delas permitirá desenvolver e brindarlle ao alumnado:

-Automatización nalgunhas cuestións básicas a tratar ao longo de toda a etapa, axudando a aportar seguridade e
confianza en si mesmo.

-Consecuentemente, fomento dun maior impacto no logro dos descritores a acadar, redundando, ademais, nun maior
goce das actividades, especialmente naquelas que conlevan o emprego de aspectos específicos das linguaxes
relacionadas coa materia.

-Aclimatación dende o comezo da sesión como enfoque preparatorio para esta, a través da relaxación, atención e
concentración, logrando, paralelamente, o emprego do silencio e da recepción activa, tan necesario para calquera
das actividades a realizar na sesión.

A tal fin, esta rutina adicará, alomenos, uns minutos (entre 5 e 10), especialmente ao inicio de cada sesión, a lembrar
o traballado na/s sesión/s anterior/es mediante preguntas ou algún exercicio práctico.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta (1 sesión semanal) o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase a plataforma Esemtia do centro para
que o alumnado poida acceder a:

-Recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas.

-Vídeos para aprendizaxe e/ou repaso.

-Ligazóns de interese relacionadas coa materia.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos variados

Encerado dixital

Ordenador

Altofalantes

Piano electrónico

Plataforma Esemtia do centro

Estoxo

Neste centro, cóntase con variados e suficientes instrumentos, o cal permite que todo o alumnado poida tocar á vez
sen necesidade de ter que establecer quendas rotatorias.

A aula, se ben é espazosa, para o aspecto da Danza precisa de desprazar un pouco as mesas. Nese senso, o encerado
dixital permite que o alumnado de primaria acceda a el con facilidade e poida ver o encerado sen problema.

O ordenador de aula é novo e conta con software libre, LibreOffice entre outros, empregando os altofalantes, que
están en bo estado, para a reprodución auditiva.

A sección desta materia na plataforma Esemtia do propio centro servirá para varias cuestións, como así se pode
comprobar no punto das concrecións metodolóxicas.

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do noso alumnado, levarase a cabo unha serie de probas co fin de coñecer o
punto de partida; de especial interese é a información deste curso; de especial interese é a información deste
ampliada por parte do equipo docente do curso anterior.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras 3 ou 4 sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular.

Dita serie de probas consistirán na execución guiada dunha selección específica de xogos/exercicios/cancións que
traballen os aspectos vocal, corporal e motriz e cuxa observación directa será reflictida nun rexistro; ao mesmo
tempo, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude, etc.

A partir  do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co Departamento de Orientación  (ou
alomenos comunicaranse, e a través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente
na aula, como por exemplo un reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada); de ser posible e/ou
necesario sería importante e interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente
da aula para poder convir o modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que
precisen persoal docente adicional e/ou solicitude ao Departamento de Orientación.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

20

UD 3

20

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A meirande parte dos Criterios de Avaliación da presente Programación Didáctica serán avaliados por medio dunha
táboa de indicadores, da cal se levará un rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas
son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás Unidades Didácticas se refire, será a seguinte:

-1º trim.: UD1 60% + UD4 40%

-2º trim.: UD2 60% + UD4 40%

-3º trim.: UD3 60% + UD4 40%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:

-1º trim. 25%

-2º trim. 35%

-3º trim. 40%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, for un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:

-Se o decimal está entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.

-Se o decimal está entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que non tivese acadado os mínimos de consecución de cada Criterio de Avaliación ó final de cada
Unidade  Didáctica  poderá  recuperalos  ao  longo  dos  seguintes  trimestres.  Neste  centro,  de  ser  o  caso,  o
procedemento será o seguinte:

- Citar á familia a unha titoría (mediante a plataforma Esemtia do centro) para explicarlle as dificultades que presenta
o alumnado en dita materia.

- Reforzar o alumnado naqueles contidos que precise axuda e se fose necesario traballar os mínimos de consecución.
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- Se se trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo que non foi quen de superar anteriormente pero si no
último trimestre darase isto por superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense os
contidos e Criterios de Avaliación das UD1 e UD2, así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así
dunha dimensión práctica e operativa a indiosincrasia desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo; por iso realizaranse actividades a distinto nivel:

-Actividades programadas para todo o grupo.

-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.

-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.

-Xogos/Actividades adicionais para aquel alumnado que remate antes as tarefas individuais/grupais da clase.

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua, tanto de incorporación ao inicio como ao longo do curso:
solicitarase  levar  a  cabo  a  valoración  polo  Departamento  de  Orientación  para  determinar  o  nivel  curricular.
Establecerase Reforzo Educativo,  para o cal  non se precisa necesariamente intervención do Departamento de
Orientación; e traballarase máis na comunicación a través de imaxes e no aspecto da recepción e na vivencia musical
e da danza, de xeito que se faga fincapé na integración e inclusión deste tipo de alumnado co resto da clase.

Dependendo da casuística do alumnado cómpre ter en conta diferentes consideracións á hora de traballar, tales
como: emprego de grafías de maior tamaño; priorización dalgunha das linguaxes e/ou formas de comunicación: oral,
escrita,  visual  e/ou  táctil;  énfase  no  aspecto  de  índole  globalizador,  coordinación  motriz,  lateralidade  e/ou
psicomotricidade fina, etc.

Con alumnado con deficiencias auditivas cómpre diferenciar entre aquel hipoacústico, co que o obxecto principal é
desenvolver a audición no marco da linguaxe, interpretando cancións e exercicios de discriminación auditiva, e o
anacúsico, co que o obxectivo principal é estimular a lectura de beizos e axudarlles na súa toma de conciencia sobre
as vibracións que o rodean, para o que se lle axudará, sobre todo, cos sentidos da vista e do tacto.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
Unidade Didáctica, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

O elemento transversal 8 traballarase ao abeiro do B2 no 3º trimestre e a través de cancións e bailes sinxelos.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Concerto no 1º trimestre en Pontevedra (en relación á UD4) a
cargo da Fundación Abanca.

Concerto didáctico de música e danza

Exhibición de danza moderna (en relación á UD4) no centro
durante o 3º trimestre, e destinado a todo o centro, a cargo
da mestra de actividades extraescolares.

Exhibición  de danza moderna

Concerto de todo o centro (con coreografías e interpretacións
musicais do alumnado, no salón actos do centro (en relación
á UD2 e UD4).

Festival de Nadal

Elaboración de disfraces e percorrido polas rúas do pobo a
cargo dunha charanga (en relación á UD2 e UD4).

Entroido

Conmemoracións relixiosas propias do noso centro ao longo
de todo o curso escolar (en relación á UD1, UD2, UD3 e UD4)

Festividades relixiosas propias do centro ao longo do
curso escolar

Celebración dunha festividade popular galega propia do noso
pobo (en relación a UD1, UD2, UD3 e UD4)

Os maios

Observacións:
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Dependendo das datas que nos facilita a fundación Abanca, este concerto didáctico poderá variar  entre o
primeiro trimestre e o segundo.

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 Unidades Didácticas ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade  da  Programación  Didáctica:  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 Programación Docente.

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

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre, e incluiranse, entre outras, unha pregunta de
escala na que este valore a facilidade coa que comprendeu as instrucións dadas, así como outra/s relacionada/s sobre
a adecuación do deseño das Unidades Didácticas en base ás súas necesidades.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da Programación Didáctica  tamén se incluirán observacións  das  posibles  necesidades e/ou
propostas de cambio, reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas
son suficientes, de cara á elaboración de seguintes Programacións Didácticas.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da Programación Didáctica, así como o cumprimento
da temporalización, o emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á
diversidade faranse a través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a Programación Didáctica. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da Programación Didáctica no apartado correspondente do PROENS:

-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.

-No tocante ás Unidades Didácticas: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.

-Grao de cumprimento da Programación Didáctica con caráter xeral dos indicadores de logro desta.

-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:

- Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.

- Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:

-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.

-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.

-Probas de avaliación de distinta dificultade.

-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:

-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Desde 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 1º de E.Primaria do CPR Virxe Milagrosa de Bueu,
Pontevedra, con distintos niveis socioeconómicos e algúns con dificultades de aprendizaxe. Dotado con pantalla
dixital na aula e  Biblioteca no centro.

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
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promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha nova política e economía e o coidado da
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 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

XCoñezo novos amigos!1 3

Traballamos a volta ao cole, as rutinas
semanais e obrigacións do día a día
descubrindo personaxes da Biblia
interesantes e que hoxe en día son actuais
e servirán de exemplo para a nosa vida

8

XSíntome querid@ e coidad@!2 4

Agradecemos ter a sorte de pertencer a
distintas estruturas sociais (ter unha
familia, unha escola á que asistir e que
comparto con un grupos de amigos/as,
unha parroquia da que formo parte...) Son
responsable. Meus dereitos e deberes como

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSíntome querid@ e coidad@!2 4persoa 12

XSomos iguais!3 4

Na nosa casa común, a Creación, somos
todos iguais e debemos coidarnos e coidar
a Natureza. Traballamos a resolución de
conflitos. Buscamos no santoral o nome do
Santo de cada un de nós.

12

XCelebramos un Tempo moi
especial!4 5

Un dialogo universal, como expresión da
representación do tempo de Nadal.
Símbolos do Nadal. Traballamos a
creatividade a partir de relatos biblicos.
Elaboración de manualidades propias
destas datas (Belén)
Panxoliña para agasallar na nosa visita ao
xeriátrico

14

Compartimos moitas vivencias! X5 5

Nesta unidade traballaremos o coidado da
nosa casa común, coma o grande agasallo
que nos deixou Deus Pai para nosa
felicidade e a relación do seu coidado coa
Paz,
. Lecturas de fragmentos sobre Xesús no
patio para gozar da beleza da natureza

14

Emocionarme como María, a nai
de Xesús! X6 5

Descubrimos coma os cristiáns expresamos
nosa fe con diferentes tradicións na
Semana Santa e na Pascua e, algunhas
expresións artísticas. E, que celebramos
diferentes festas que reflexan distintos
momentos da vida de María e que
emocións cremos que sentiría María en
distintas situacións da vida de Xesús
Busca do tesouro. Xogo no patio para
preparar a Semana Santa e a Pascua

14

XA Biblia, un libro sagrado con
moito por descubrir!7 5

Valoramos a Biblia como libro sagrado que
nos invita a achegarnos a un montón de
narracións de distintos momentos da
Historia e a relación do ser humano con
Deus. Xesús como centro da mensaxe da
Biblia

14

XQue non falte a alegría!8 4

A grande familia da Igrexa. Festas mais
importantes na Igrexa.
Festas da zona. San Xoán
Mensaxes de fin de curso!
Saídas ao patio que faremos con obxectivo
de admirar a beleza do mundo que nos
rodea e ler distintos textos

12
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Coñezo novos amigos!

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Empatiza cos compañeiros/as que o están
a pasar mal

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.
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Contidos

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Recoñecemento da Biblia, Palabra de Deus na vida da Iglesia, como libro sacro do cristianismo.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

2

Título da UDUD

Síntome querid@ e coidad@!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 24
CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos

TI 76

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros desenvolvendo un
autoconcepto  axustado

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Empatiza cos compañeiros/as que o están
a pasar mal

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.
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Contidos

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

3

Título da UDUD

Somos iguais!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza
e relacionalo con algunha acción

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás  nos
grupos aos que pertence

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacíficamente os
conflictos que xurden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A beleza como expresión da Creación e da experiencia relixiosa.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.
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Contidos

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Relato de perdón

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

4

Título da UDUD

Celebramos un Tempo moi especial!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Mostra actitudes de respecto e coidado
do próximo e da natureza

TI 90

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros desenvolvendo un
autoconcepto  axustado

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.7 - Relacionar algunhas pasaxes bíblicas con
expresións artísticas, servíndose da observación e
análise, para potenciar a creatividade e a
comunicación a través de diversas linguaxes.

Servíndose da observación relaciona
algunhas pasaxes Bíblicas empregando o
Ozobot

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural do Nadal e
outras celebracións como expresión de
identidade cultural

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta das narracións da Biblia

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Expresa vocabulario do Nadal, Semana Santa e Pascua, en Inglés

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.
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Contidos

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

5

Título da UDUD

Compartimos moitas vivencias!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza
e relacionalo con algunha acción

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos.

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A beleza como expresión da Creación e da experiencia relixiosa.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.
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Contidos

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

6

Título da UDUD

Emocionarme como María, a nai de Xesús!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 14

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural da Semana
Santa e outras celebracións como
expresión da identidade cultural da nosa
sociedade

TI 86

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza e relacionalo con algunha
acción que favoreza a súa autonomía e
responsabilidade no grupo-clase

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta de ler as narracións da Biblia

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

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Expresa vocabulario do Nadal, Semana Santa e Pascua, en Inglés

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Relato de perdón

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.
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7

Título da UDUD

A Biblia, un libro sagrado con moito por descubrir!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza e relacionalo con algunha
acción que favoreza a súa autonomía e
responsabilidade no grupo-clase

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence e mesmo de
outras relixións

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.7 - Relacionar algunhas pasaxes bíblicas con
expresións artísticas, servíndose da observación e
análise, para potenciar a creatividade e a
comunicación a través de diversas linguaxes.

Servíndose da observación relaciona
algunhas pasaxes Bíblicas empregando o
Ozobot

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta de visualizar narraciós e historias
da Biblia

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.
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Contidos

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Recoñecemento da Biblia, Palabra de Deus na vida da Iglesia, como libro sacro do cristianismo.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

8

Título da UDUD

Que non falte a alegría!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 11
CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

TI 89

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar as persoas do seu
entorno e recoñecer seus erros
desenvolvendo un autoconcepto
axustado e unha autoestima saudable
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence e mesmo de
outras relixións

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

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

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.
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Contidos

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

4.1. 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
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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 ¿
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,
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.
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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 GRUPOS

-  Gran grupo.

-  Pequeno grupo.

- Traballo de mesa 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. Establecerei agrupamentos fixos e, variarán
segundo o criterio que teña establecido cada titor/a na súa aula, ou preferiblemente de xeito individual en último
caso.

c) A ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS

Adaptado aos alumnos/as. Tendo en conta as súas preferencias, características e capacidades en todo momento.

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
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Material informático e medios audiovisuais

Material non específico: Natural /  Reciclado

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  "Ensino  básico"   sinálase   "Cando  tal  diversidade  requírao,  adoptaranse  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 (TIC e TAC): 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, 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
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 na pdi.
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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  avaliación  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

8

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

14

UD 5

14

UD 6

14

UD 7

14

UD 8

12

Total

100

Proba
escrita 0 24 0 10 0 14 0 11 8

Táboa de
indicadores 100 76 100 90 100 86 100 89 92

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
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)

Criterios de cualificación:
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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

(competencia dixital):                                                                                                                               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 na PDI, 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, 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 resto de curso, poida alcanzar o grao de
adquisición das competencias correspondentes.

6. Medidas de atención á diversidade

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
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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.

7.1. Concreción dos elementos transversais

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

ET.1 - Tolerancia, respecto e
compañerismo X 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 X

ET.3 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual, TIC e TAC X X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.6 - Fomento da
creatividade X 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 X

ET.8 - Educación para a PAZ. X X X X X X X X

ET.9 - Comprensión da
lectura X X X X X X X X

ET.10 - Expresión oral e
escrita, positivas X X X X X X X X

ET.11 - Fomento do espírito
científico X X X X X X X X

ET.12 - Fomento do
emprendemento X X X X X X X X

23/12/2022 12:24:08 Páxina 33de27



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

ET.13 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X X

ET.14 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X X

ET.15 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.16 - Educación para a
utilización responsable do
tempo libre e de lecer

X X X X X

Observacións:
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: 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
* Se fomentará o 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

Preparación dunha panxoliña para dedicarlle ás familiasPanxoliña
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Actividade Descrición

Recollida de alimentos para Cáritas parroquial e participación
no Banco de alimentos

Campaña de cáritas

Unha grande chocolatada para celebrar este díaFesta da Milagrosa

A chegada da primavera con floresMes de maio

Observacións:
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

Tento facer clases amenas e motivadoras

Traballo en equipo con outros mestres/as

Consigo que o alumnado traballe en equipo

Emprego de ferramentas TIC

Priorizo os valores cristiáns e procedementos, sobre os conceptos

Implico as familias

Utilizo medidas de atención á diversidade

Avalío constantemente miña propia práctica docente

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR

- Economía de fichas que traballen sobre os estándares definidos da unidade.

Descrición:
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- 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

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 e TAC, 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¿) 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
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-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.

Con casos de alumnado con necesidades existe a posibilidade de facer  axustes de rateos.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO

Coa LOMLOE se establece 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 1º 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, se levará 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 .
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Utilización dunha metodoloxía adecuada e de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais  (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)

Regulación da práctica docente

- G r a o  d e  s e g u i m e n t o  d o s  a l u m n o s  m e d i o -  a l t o  .

-  V a l i d e z  d o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  n a  c l a s e  p a r a  a s  a p r e n d i z a x e s .

- 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 .
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9. Outros apartados
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