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CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

 

O Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos 

integrados de ensinanzas non universitarias establece... 

  

"O proxecto curricular é a concreción das intencións educativas do centro, maila 

adaptación, desenvolvemento e contextualización do deseño curricular base á especificidade do 

propio centro. 

Debe ser un instrumento que permita a planificación da acción educativa e a reflexión 

sobre a propia práctica docente, polo que o proceso de elaboración deberá ter en conta as 

características e condicións de cada centro e o seu contorno, do alumnado e do equipo de 

profesores del. 

Refírese a cada unha das etapas que se imparten no centro establecendo a coherencia 

necesaria e continuidade da acción pedagóxica nos ciclos, atendendo os criterios establecidos 

no marco do proxecto educativo do centro e as prescricións e orientacións do currículo. 

O proxecto curricular do centro público integrado estará formado polos proxectos 

curriculares correspondentes a cada unha das etapas que se impartan no centro así como 

polos proxectos curriculares de cada un dos ciclos formativos de formación profesional 

específica impartidos nel, se é o caso." (Artigo 62) 

 

"A comisión de coordinación pedagóxica supervisará a elaboración e responsabilizarase 

da redacción para cada unha das etapas educativas que se impartan no centro, de acordo co 

currículo oficial e os criterios establecidos polo Claustro de profesores e profesoras. A comisión 

promoverá e garantirá a participación de tódolos profesores e profesoras..." (Artigo 63) 

 

"Serán aprobados e modificados polo Claustro de profesores, dando conta ó Consello 

Escolar e remitindo un exemplar á asociación de pais de alumnos e alumnas. 

Os acordos acadados para as modificacións serán incorporados á programación xeral do 

centro, xuntándose copia da acta da sesión de claustro na que se aprobaron. 

... " (Artigo 64) 

 

 

O presente Proxecto Curricular de Centro foi elaborando atendendo aos criterios 

anteriormente indicados. 

Inclúense os proxectos curriculares correspondentes a cada unha das etapas educativas 

que compoñen a oferta educativa deste CPI. 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obrigatoria 

 Proxecto de Cualificación Profesional Inicial. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA A ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Os obxectivos son elementos do currículo que definen as intencións educativas nos 

diferentes niveis, e serven para a selección dos contidos e planificar a intervención didáctica na 

aula. Tendo en conta o currículo vixente na nosa Comunidade, o Decreto 330/09 do 4 de xuño 

polo que se establece o currículo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia 

tómanse como referentes mediatos os obxectivos xerais de etapa, obxectivos ou capacidades 

expresadas en termos de capacidades, non directamente observables nin avaliables, posto que 

se espera que sean acadadas polo alumnado como consecuencia da intervención escolar ao 

finalizar a etapa de Educación Infantil.  

 

Os obxectivos ou capacidades xerais, referidas a capacidades cognitivas, motoras, 

afectivas, de relación interpersoal e de inserción social son:  

 

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

aprender a respectar as diferenzas. 

Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e 

de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura como 

medio de comunicación, información e gozo. 

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

comunicación. 

Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación 

 

Posteriormente estes obxectivos xerais darán paso a unha secuenciación máis detallada 

ao concretarse ditos obxectivos nas diferentes programacións de aula, nas cales aparecerán 

redactados en termos de  obxectivos de nivel. Estes obxectivos de nivel, a súa vez,  veranse 

concretados nas diferentes unidades didácticas ou proxectos de traballo en termos de 

obxectivos didácticos. 

 

OBXECTIVOS. 

A continuación aparecen recollidos os obxectivos nas diferentes áreas correspondentes a 

ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil que establece o Real Decreto 

1630/2006 de 29 de decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo 

de Educación Infantil e o Decreto 330/09 do 4 de xuño polo que se establece o currículo de 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Obxectivos 

Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos e algunhas das súas funcións. 

Formarse unha imaxe positiva de si mesmo, identificando algunha característica propia e 

desenvolvendo sentimentos de autoestima. 

Identificar e manifestar sentimentos e ser quen de comunicárllelos aos demais, 

descubrindo tamén os dos outros. 

Orientarse nos espazos habituais. 

Descubrir as posibilidades motrices do propio corpo, coordinando e controlando, cada vez 

con maior precisión, xestos e movementos. 
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Aplicar a coordinación visomanual en actividades gráficas. 

Realizar, cada vez de maneira máis autónoma, actividades habituais. 

Axeitar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos da acción e dos outros, 

desenvolvendo actitudes e hábitos de atención, de respecto, de axuda e de colaboración. 

Progresar na adquisición de hábitos de autonomía relacionados coa hixiene, coa comida, 

co vestido e co descanso, apreciando e gozando das situacións cotiás de benestar emocional. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Obxectivos 

Observar e explorar de forma activa o seu medio, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e amosando interese polo seu coñecemento. 

Iniciarse nas habilidades matemáticas, actuando sobre elementos e coleccións, 

identificando os seus atributos e as súas calidades, e establecendo relacións de orde. 

Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural, desenvolvendo actitudes de 

coidado, de respecto, de amor e de responsabilidade. 

Observar e interpretar o tempo atmosférico e as súas consecuencias. 

Coñecer grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas características, 

producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de confianza, de respecto e 

de aprecio. 

Relacionarse cos demais de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria. 

Coñecer, respectar e valorar, na medida das súas posibilidades, datas relevantes. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Obxectivos 

Estimular a linguaxe oral. 

Utilizar a lingua como instrumento de aprendizaxe, de representación, de comunicación, 

de gozo e de expresión de ideas e de sentimentos. 

Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios. 

Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura. 

Ler e interpretar imaxes, pictogramas e algunhas palabras significativas. 

Coñecer e utilizar, de maneira axeitada, a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Iniciarse no uso de instrumentos tecnolóxicos. 

Identificar as cores: azul, vermella, amarela, rosa, verde, branca e negra. 

Achegarse ao coñecemento de obras artísticas e realizar actividades de representación e 

de expresión, mediante o emprego de diversas técnicas. 

Explorar as posibilidades sonoras dos obxectos. 

Recoñecer sons e a súa fonte de produción. 

Explorar as posibilidades sonoras da voz e do propio corpo. 

Achegarse ao coñecemento de obras musicais e realizar actividades de expresión, 

seguindo o ritmo. 

 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Obxectivos 

Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos e algunhas das súas funcións. 

Identificar sentimentos e emocións propios e dos outros, e ser quen de denominalos. 

Desenvolver a percepción e a discriminación visuais. 

Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da interacción cos 

outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e limitacións, 

desenvolvendo sentimentos de autoestima e de autonomía persoal. 

Descubrir as posibilidades motrices do propio corpo, coordinando e controlando xestos e 

movementos cada vez con maior precisión. 

Aplicar a coordinación visomanual en actividades de motricidade fina. 

Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo, das posibilidades e das 

limitacións propias. 

Axeitar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos da acción e dos outros. 
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Desenvolver actitudes de respecto, de axuda e de colaboración. 

Realizar actividades habituais cada vez con máis autonomía, desenvolvendo actitudes e 

hábitos de observación e de atención. 

Progresar na adquisición de hábitos de autonomía relacionados coa seguridade, coa 

hixiene, coa saúde e co benestar persoais, apreciando e gozando das situacións cotiás de 

benestar emocional. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Obxectivos 

Observar e explorar de forma activa o seu medio, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos, e amosando interese polo seu coñecemento. 

Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e as súas calidades, e establecendo relacións de 

agrupamento, clasificación e cuantificación, e resolvendo situacións problemáticas. 

Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural (animais e plantas) e 

algunhas das súas relacións, desenvolvendo actitudes de coidado, de amor, de respecto e de 

responsabilidade na súa conservación. 

Observar e interpretar o tempo atmosférico. 

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

características, valores, formas de vida e oficios relacionados con elas, xerando actitudes de 

confianza, de respecto, de aprecio e de colaboración. 

Relacionarse cos demais de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, 

interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta 

a elas. 

Coñecer, valorar e respectar os dereitos da Infancia. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Obxectivos 

Utilizar a lingua como instrumento de aprendizaxe, de representación, de comunicación e 

de gozo, e tamén de expresión de ideas e de sentimentos. Valorar a lingua oral como medio de 

relación cos demais. 

Achegarse ao uso da lingua escrita como medio de comunicación e de gozo. 

Ler e interpretar imaxes, pictogramas e frases. 

Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios, amosando actitudes de 

valoración, de gozo e de interese cara a eles. 

Coñecer, valorar e utilizar de forma axeitada a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos. 

Achegarse ao coñecemento de obras artísticas e realizar actividades de representación e 

de expresión mediante o emprego de diversas técnicas. 

Identificar cores nos elementos do medio. 

Achegarse ao coñecemento de obras musicais e realizar actividades de expresión 

seguindo o ritmo. 

Explorar e recoñecer as posibilidades sonoras dalgúns instrumentos musicais. 

Recoñecer diferentes sons e a súa fonte de produción. 

Realizar actividades de representación e de expresión mediante xestos e movementos 

corporais. 

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Obxectivos 

Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos e algunhas das súas funcións. 

Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, e ser quen de 

denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, descubrindo e respectando tamén os 

dos outros. 

Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da interacción cos 

outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e limitacións, 
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desenvolvendo sentimentos de autoestima e de autonomía persoal. 

Evitar actitudes discriminatorias, valorando positivamente, respectando e aceptando as 

diferenzas. 

Descubrir as posibilidades de acción e de expresión, coordinando e controlando xestos e 

movementos cada vez con maior precisión, valorando as posibilidades e as limitacións propias 

e as dos demais. 

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

súa necesidade. 

Aplicar a coordinación visomotora e as habilidades manipulativas en actividades gráficas, 

adaptando o ton e a postura ás características do obxecto e da acción. 

Realizar, de maneira cada vez máis autónoma, actividades habituais e tarefas sinxelas 

para resolver problemas da vida cotiá. 

Adquirir e aplicar hábitos elementais de organización, de constancia, de atención, de 

iniciativa e de esforzo. 

Axeitar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos dos outros, 

desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, de axuda e de colaboración, evitando 

comportamentos de submisión e de dominio. 

Progresar na adquisición de hábitos e de actitudes relacionados coa seguridade, coa 

hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio 

e de benestar emocional. 

Pedir e aceptar axuda nas situacións que o requiran. 

Coñecer e aceptar as normas de comportamento establecidas durante as comidas, os 

desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

Colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Obxectivos 

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

calidades. 

Respectar e coidar os obxectos propios e alleos. 

Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente, actuando sobre 

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e as súas calidades, e establecendo 

relacións de agrupamento, de clasificación, de orde e de cuantificación. 

Utilizar a serie numérica para contar obxectos e elementos do medio e tomar conciencia 

da funcionalidade dos números na vida cotiá. 

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

vida cotiá. 

Observar e explorar o seu medio de forma activa, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos e amosando interese polo seu coñecemento. 

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

transformacións que se producen, desenvolvendo actitudes de coidado, de respecto e de 

responsabilidade na súa conservación. 

Gozar das actividades en contacto coa Natureza, valorando a súa importancia para a 

saúde e para o benestar. 

Observar e interpretar o tempo atmosférico. 

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

características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de confianza, 

de respecto e de aprecio. 

Relacionarse cos demais, de xeito cada vez máis equilibrado e satisfactorio, 

interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta 

a elas. 

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

doutros países próximos á súa experiencia, xerando actitudes de confianza, de respecto e de 

aprecio. 

Recoñecer algúns sinais de identidade cultural do medio. 

Participar con interese en actividades sociais e culturais. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Obxectivos 
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Utilizar a lingua como instrumento de aprendizaxe, de representación, de comunicación e 

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

relación cos demais e de regulación da convivencia. 

Comprender as intencións e as mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha 

actitude positiva cara á lingua, tanto a propia coma a dos demais. 

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

valorándoas. 

Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios, amosando actitudes de gozo e 

de interese. 

Iniciarse no coñecemento e na utilización dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

Información e da Comunicación, tomando conciencia progresiva da necesidade dun uso 

moderado. 

Ver algunha produción audiovisual como películas infantís, debuxos animados, 

videoxogos, documentais de animais... e facer unha valoración crítica dos seus contidos e 

estética. 

Expresar e comunicar emocións, sentimentos, desexos e ideas, mediante a linguaxe 

plástica. 

Realizar actividades de representación e de expresión artísticas, mediante o emprego de 

diversas técnicas e materiais. 

Achegarse ao coñecemento de obras artísticas, gozando da súa observación e da súa 

interpretación. 

Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e de 

instrumentos musicais, discriminando os seus trazos distintivos e algúns contrastes básicos. 

Participar activamente e gozar na interpretación de cancións, de xogos musicais e de 

danzas. 

Achegarse á escoita interesada de fragmentos de obras musicais presentes no medio. 

Descubrir e experimentar con xestos e con movementos, como recursos corporais para a 

expresión e para a comunicación. 

Participar en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e xogos de expresión 

corporal. 

 

 

CONTIDOS. 

A continuación aparecen recollidos os contidos, distribuídos nas diferentes áreas 

correspondentes a ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil que establece 

o Real Decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas 

do segundo ciclo de Educación Infantil e o Decreto 330/09 do 4 de xuño polo que se establece 

o currículo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

Contidos 

Exploración do propio corpo: esquema corporal. 

Sensacións e percepcións. 

Identificación e manifestación de sentimentos propios e dos outros. 

A autoestima: identificación e valoración de características persoais. 

Lateralidade: estimulación sensorial. 

Bloque 2: Xogo e movemento 

Contidos 

Nocións básicas de orientación en espazos e en labirintos. 

Exploración e valoración das posibilidades perceptivas motrices e expresivas, propias e 

dos outros. 

Psicomotricidade: actividade motriz. Xogos con obxectos. Circuíto. Relaxación. 

Control postural: o corpo e o movemento. Grafomotricidade. 

Comprensión, valoración e aceptación de regras para xogar. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá  
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Contidos 

As actividades da vida cotiá. Iniciativa e progresiva autonomía na súa realización. 

Hábitos elementais de organización, de constancia, de atención, de observación e de 

esforzo. 

Habilidades para a colaboración, interacción e actitude positiva para establecer relacións 

de afecto e de amizade. 

Satisfacción pola realización de tarefas e a súa valoración. 

 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

Contidos 

Práctica de hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación completa e descanso. 

Utilización axeitada de espazos, de elementos e de obxectos. 

Valoración da actitude de axuda doutras persoas. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Contidos 

Os obxectos e materiais presentes no medio. Percepción e identificación das súas 

calidades. 

Situación de si mesmo e dos obxectos no espazo: «dentro-fóra», «arriba-abaixo», 

«enriba-debaixo», «preto-lonxe». 

Relacións de orde, seriacións, clasificacións, secuencias temporais, crebacabezas. 

Interese pola exploración de obxectos de forma plana (cadrado, círculo, triángulo, 

rectángulo). 

Achegamento á cuantificación de coleccións, utilizando o conteo como estratexia. 

Achegamento á serie numérica (1, 2, 3, 4) e aos seus grafos. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Contidos 

Identificación de elementos naturais: auga, sol, plantas, terra e as súas consecuencias. 

Observación, recoñecemento e valoración dalgunhas características e cambios nos seres 

vivos: as estacións, ciclo vital, etc. 

Observación do tempo atmosférico, os seus cambios e as súas consecuencias. 

Curiosidade, coidado e respecto cara aos animais e ás plantas, e interese e gusto 

controlado na súa relación con eles. Alimentos de orixe vexetal e animal. 

 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

Contidos 

Observación de necesidades, de ocupacións e de servizos na vida da comunidade. 

Coñecer e valorar distintas profesións: mestre, xardineiro, médico. 

Incorporación progresiva de pautas axeitadas de comportamento: compartir, resolver 

conflitos mediante o diálogo, relación equilibrada entre nenos e nenas. 

Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do medio, participando con interese 

en actividades sociais e culturais. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal 

Contidos 

Utilización e valoración progresiva da lingua oral para relatar feitos e comunicar ideas e 

sentimentos. 

Uso progresivo de léxico preciso e variado. 

Escoita e comprensión de contos, de poemas, de adiviñas e de series. 

Achegamento á lingua escrita: palabras, imaxes, pictogramas e frases. Realización de 

grafos. 

Utilización da biblioteca con respecto e con coidado. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación 

Contidos 

Iniciación no coñecemento e no uso de instrumentos tecnolóxicos: ordenador, cámara 
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fotográfica, teléfono… como elementos de comunicación. 

Concienciación progresiva da necesidade do uso moderado dos medios audiovisuais e das 

tecnoloxías da Información e da Comunicación. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Contidos 

Experimentación e descubrimento das cores primarias: verde, rosa, branca e negra. 

Interpretación e valoración dalgunhas obras de arte. 

Realización de obras plásticas con diferentes materiais e técnicas: láminas, obradoiros, 

debuxo libre. 

Recoñecemento de sons do medio natural e social e de instrumentos musicais. 

Audición interesada de obras musicais. Identificación de contrastes básicos. 

Interpretación de cancións. 

 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Contidos 

Descubrimento e experimentación de xestos e de movementos como recursos corporais 

de expresión. 

Participación en actividades de dramatización, danza e xogo simbólico. 

 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

Contidos 

Exploración do propio corpo. Lateralidade: lados dereito e esquerdo. Esquema corporal. 

Identificación e valoración progresiva das características propias e dos outros. Identidade 

sexual. 

Identificación e utilización dos sentidos: sensacións e percepcións. Discriminación 

auditiva e visual. 

Identificación, expresión e valoración de sentimentos propios e alleos: alegría, tristeza, 

enfado, medo, valentía, autocontrol, autoestima, empatía, heterocentrismo, tolerancia, 

afrontar a intolerancia. 

 

Bloque 2: Xogo e movemento  

Contidos 

Control postural, nocións básicas de coordinación de movementos e de orientación. O 

corpo e o movemento. 

Grafomotricidade e a súa realización: traxectos e labirintos. 

Exploración e valoración das posibilidades e limitacións perceptivas, motrices e 

expresivas, propias e dos outros. 

Psicomotricidade: actividade motriz, xogo con obxectos, circuíto, relaxación. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá 

Contidos 

Hábitos elementais de observación, de atención, de interese e de esforzo. Valoración do 

traballo ben feito, por un mesmo e polos outros. 

A actividade da vida cotiá. Iniciativa e progresiva autonomía na súa realización. 

Habilidades para a interacción e para a colaboración de forma afectuosa: axuda, 

solidariedade, colaboración, cooperación, amizade, amor. 

Regulación dos comportamentos propios: esperar a quenda, escoitar os outros, etc. 

 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

Contidos 

Práctica de hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación (inxesta de alimentos 

variados, incluíndo os de orixe vexetal), descanso axeitado, respectando os horarios de sono e 

de vixilia. 

Colaboración no mantemento da orde e da limpeza nos elementos do medio. 
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Coñecemento e valoración dalgúns factores de risco. 

Petición e aceptación de axuda en situacións que a requiran. Valorala. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Contidos: 

Situación dos obxectos no espazo e no tempo («diante-detrás», «antes-despois», 

«xuntos-separados», «primeiro-último», «a través»). Resolución de situacións problemáticas: 

sumas (signos máis e igual). 

Interese pola exploración de obxectos do medio para identificar tamaños (regretas). 

Formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, óvalo. 

Percepción e identificación de atributos e de calidades de obxectos («alto-baixo», 

«encollido-estirado», «ancho-estreito», «o máis grande», «liso-rugoso», «grande-            -

mediano-pequeno»), relacionándoos entre si (clasificacións, seriacións, resolución de 

crebacabezas). 

Situación temporal de actividades da vida cotiá: secuencia temporal. 

Achegamento á cuantificación de coleccións: «moitos-ningún», «cheo-baleiro», 

«metade», «hai igual», «tantos como/coma», «máis-menos». Utilización do conteo como 

estratexia de estimación e uso dos cardinais (correspondencias entre coleccións). 

Achegamento á serie numérica e ao seu grafo (números 1 ao 7 e as súas regretas), e a 

súa utilidade oral para contar. Concienciación da súa funcionalidade na vida cotiá. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Contidos: 

Curiosidade, coidado, respecto e valoración positiva dos elementos do medio natural. 

Observación de fenómenos do medio natural e formulación de conxecturas sobre as súas 

causas e consecuencias: as estacións. Comparación das súas características. Cambios na vida 

das plantas, das persoas e dos animais. Ciclo vital dalgunhas plantas e animais. 

Elementos da Natureza (auga, terra, aire) e a súa influencia na vida dos seres vivos. 

Observación dos cambios do tempo e o seu reflexo no calendario da clase. 

 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

Contidos 

Identificar os primeiros grupos sociais de pertenza. Valorar o traballo e os servizos 

dalgúns profesionais. 

Amosar interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, afectivas 

e recíprocas con nenos e con nenas da mesma cultura e doutras culturas diferentes. 

Incorporación progresiva de pautas axeitadas de comportamento. 

Recoñecer algún sinal de identidade cultural do medio e participar en actividades grupais.  

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal  

Contidos 

Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos reais ou 

fantásticos, para expresar e comunicar ideas ou sentimentos. 

Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico. 

Uso progresivo do vocabulario básico e do de cada Unidade, de forma comprensiva e con 

pronunciación clara e correcta. 

Achegamento ao uso da lingua escrita: discriminación de palabras, de imaxes e de 

pictogramas, e interpretación deles formando frases. Realización de diferentes grafos, 

respectando a direccionalidade correcta. 

Uso gradualmente autónomo de diferentes soportes da lingua escrita. 

Comprensión da idea global dalgúns contos populares e doutros, identificando e 

nomeando os protagonistas e algún outro personaxe deles. Comprensión dalgúns poemas, 

trabalinguas e adiviñas. Reprodución oral dalgún fragmento deles. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación  

Contidos 

Concienciación progresiva do uso moderado e valoración dos medios audiovisuais e das 
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tecnoloxías da Información e da Comunicación. 

Iniciación no coñecemento e valoración da utilidade dalgún deles, intentando comprender 

o seu funcionamento de forma elemental. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Contidos 

Experimentación, manipulación e descubrimento dalgúns elementos plásticos e diferentes 

cores. 

Interpretación e valoración de obras de arte de diferentes autores. 

Expresión e comunicación de feitos, de emocións e de fantasías a través de debuxos e 

doutras producións, utilizando diferentes técnicas e materiais. 

Recoñecemento de sons do medio, identificando a súa procedencia. 

Exploración e recoñecemento das posibilidades sonoras dalgúns instrumentos musicais. 

Audición interesada de obras musicais, identificando os seus ritmos. 

Participación e gozo na interpretación de cancións, de xogos musicais e de danzas. 

 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Contidos 

Descubrimento e experimentación de xestos e de movementos como recursos corporais 

para a expresión e para a comunicación. 

Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos de 

expresión corporal. 

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

Contidos 

O corpo humano: exploración. O esquema corporal: localización e representación. Os 

sentidos: sensacións e percepcións. Lateralidade: dereita-esquerda. 

Percepción dos cambios físicos propios e da súa relación co paso do tempo. 

Identificación, expresión e denominación de emocións e de sentimentos, propios e alleos, 

e o seu control progresivo. 

Formación dunha imaxe positiva de si mesmo a través da interacción cos outros, 

identificando as características propias. 

Valoración positiva e respecto polas diferenzas, evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2: Xogo e movemento  

Contidos 

Gusto polo xogo. Coñecemento, comprensión e aceptación das regras de xogo. 

Participación e confianza nas propias posibilidades. 

Progresivo control do ton, do equilibrio e da respiración. 

Psicomotricidade: actividade motriz, xogo con obxectos, circuíto e relaxación. 

Deportes e xogos de auga. Nocións básicas de orientación e de coordinación de 

movementos. Labirintos e a súa resolución. 

Realización de actividades grafomotrices. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá 

Contidos 

As actividades da vida cotiá. 

Iniciativa e progresiva autonomía. 

Normas que regulan a vida cotiá. Hábitos elementais de organización, de atención, de 

iniciativa, de esforzo; observación. 

Valoración e gusto polo traballo ben feito, por un mesmo e polos demais. 

Habilidades para a interacción e para a colaboración: axuda, gratitude, xenerosidade, 

amizade e compañeirismo. 

 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 



14 

 

Contidos 

Práctica de hábitos saudables de hixiene corporal, de alimentación, de vestido e de 

descanso, e aceptación das normas de comportamento establecidas. 

A saúde e a enfermidade. Prevención de accidentes. 

Petición e aceptación de axuda en situacións que a requiran e a súa valoración. 

Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. Valoración axustada dos 

factores de risco. 

Identificación e valoración crítica ante factores e prácticas sociais cotiáns que favorecen 

ou non a saúde. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Contidos 

Propiedades de obxectos e materiais presentes no medio. Situación de si mesmo e de 

obxectos no espazo: «entre», «antes de-despois de». Propiedades de obxectos: «aberto--

pechado», «rápido-lento», «pesado-lixeiro». Composición de crebacabezas. Formas planas: 

cadrado, rectángulo, rombo, óvalo e corpos xeométricos: cono, esfera. Clasificación. 

Ordenación. Seriacións. 

Cuantificadores: «hai máis-hai menos», «metade», «igual que/ca». Nocións básicas 

temporais: «onte, hoxe, mañá», «mañá, tarde, noite», «antes-despois». Ordenación temporal: 

historietas. Produto cartesiano. Conteo. A serie numérica ata o 10. Cantidade e grafo. 

Composición e descomposición do 7, 8 e 9. A funcionalidade dos números. Regretas. Os 

números ordinais: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Primeiro e último. Situacións problemáticas: suma e 

resta. 

Medida do tempo: o calendario e o rexistro da data. Os días da semana. Situación 

temporal de actividades cotiás. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Contidos 

As estacións do ano e as súas características. 

As vacacións. A area, a auga e o sol: características, conservación e protección. A auga e 

os seus estados. 

Plantas aromáticas e a súa utilidade. Ciclo vital das plantas. Animais en distintas zonas. 

Animais de axuda e de compaña, herbívoros e carnívoros. Curiosidade e respecto cara aos 

animais. 

Conservación e protección da Natureza. Gozo en actividades ao aire libre. Observación do 

tempo atmosférico, as súas consecuencias e o seu reflexo no calendario. Feitos relevantes: 

«Día Mundial do Medio Ambiente», 5 de xuño. 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

Contidos 

A familia e o centro escolar como primeiros grupos sociais. A rúa. Observación de 

necesidades, de ocupacións e de servizos na vida da comunidade: profesións. 

Habilidades sociais: saudar, despedirse, pedir as cousas por favor, dar as grazas. 

Incorporación de pautas axeitadas de comportamento: compartir, axudar, resolver conflitos 

mediante o diálogo. Interculturalidade: interese e disposición favorable para establecer 

relacións respectuosas, afectivas e recíprocas con nenos e con nenas doutras culturas. 

Recoñecemento dos sinais de identidade cultural do medio e interese por participar 

neles: «Día Universal da Infancia», «Día da Paz», «O Entroido», «Día do Libro», «Día das 

Letras Galegas», «Día da Nai»… 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal  

Contidos 

Utilización da lingua oral para comunicar e para expresar ideas, pensamentos e desexos. 

Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico. Respectar a quenda 

de palabra, escoitar con atención e con respecto. Uso dun léxico preciso e variado. 

Estruturación gramatical correcta. Entoación e pronunciación clara. 

Interese pola análise dos aspectos fónicos das palabras. Segmentación de palabras en 

sílabas. 
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Achegamento ao uso da lingua escrita. 

Utilización da biblioteca con respecto e con coidado. 

Textos de tradición literaria: poemas, adiviñas, trabalinguas, refráns, contos populares e 

contos creados para cada Unidade. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación  

Contidos 

Iniciación no uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da Información e 

da Comunicación (teléfono, radiocasete, gravadora, vídeo, cámara de fotos, ordenador, 

impresora, etc.). 

Aplicación do vocabulario específico. Achegamento a producións audiovisuais e valoración 

dos seus contidos. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Contidos 

Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe plástica 

(liña, cor, textura, forma, espazo, etc.). 

Identificación das tonalidades: clara e escura das cores. 

Obras de arte: observación, interpretación e gozo. 

Expresión e comunicación de feitos e de emocións a través de producións plásticas, 

utilizando técnicas e materiais diversos. 

Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e de 

instrumentos musicais. 

Discriminación de sons e dos seus contrastes. 

O timbre dos instrumentos. 

Participación activa e gozo na interpretación de cancións, de xogos musicais e de danzas. 

Audición interesada de obras musicais. 

 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Contidos 

Utilización de xestos e de movementos corporais para a expresión e para a 

comunicación. 

Representación de personaxes, de feitos e de situacións cotiáns. 

Participación e gozo en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros xogos de 

expresión corporal. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CON REFERENCIA  ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, establece que é preciso desenvolver 

no alumnado xa desde idades temperás a adquisición de oito competencias básicas de forma 

progresiva e coherente.  

Estas oito competencias son tomadas como referentes á hora de guiar a nosa práctica 

educativa e aparecen vencelladas aos obxectivos e desenvolvidas a través dos contidos, 

estando a clave non nos contidos senón na forma de impartilos e achegalos aos nenos e 

nenas; e dicir, na metodoloxía. Así a metodoloxía que levamos a cabo; tratada noutro 

apartado de forma ampla, centrarase na importancia do desenvolvemento integral do 

alumnado e no desenvolvemento das posibilidades que posúan os nenos e nenas, tratando 

deste xeito de achegar a escola á vida diaria. Para elo, empregaremos un enfoque 

globalizador, motivando unha aprendizaxe significativa, na que se parta dos intereses das 

nenas e dos nenos, das súas experiencias, necesidades, capacidades e coñecementos previos, 

e na que o alumno “aprenda a aprender” e “aprenda facendo”, contextualizando as 

aprendizaxes ao contorno inmediato do neno, deixando así, que o neno sexa o verdadeiro 

protagonista e artesán do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Cada unha destas competencias serán tratadas nas diferentes programacións de aula, de 

forma implícita ou explícita a través das unidades didácticas e proxectos de traballo. As 

competencias ou intelixencias básicas que se pretenden desenvolver no noso alumnado están 

vencelladas con diferentes ámbitos: 

 

Competencias instrumentais 
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Competencia en comunicación lingüística: trataranse todas as habilidades lingüísticas, 

con especial atención á comprensión e expresión oral e á comprensión escrita, con iso 

preténdese favorecer o desenvolvemento lóxico e as capacidades de relación cos outros, a 

denominación e a descrición de obxectos, de elementos da natureza, de enclaves e situacións, 

de referentes artísticos e culturais, a narración de vivencias persoais, familiares e sociais, a 

expresión verbal, plástica, musical e corporal destes coñecementos e os sentimentos que 

despregan resultan vitais para cooperar na potenciación da linguaxe. Contribuirase á mellora 

da competencia lingüística fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas 

e ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar. 

Competencia matemática: verase favorecida a partir da manipulación de obxectos, da 

identificación dos seus atributos e calidades, do establecemento de relacións de clasificación e 

orde, do emprego de cuantificadores básicos (cantidade, tamaño, espazo, tempo). 

Contribuirase á mellora da competencia matemática na medida en que os elementos e 

razoamentos matemáticos sexan empregados para enfrontarse ás situacións cotiás e reais que 

o precisen. 

Tratamento da información e competencia dixital: os medios audiovisuais son 

ferramentas atractivas para a nena e o neno que espertan o seu interese por xogar e 

aprender, así como unha vía para expresar o que se sabe e sente en diferentes linguaxes e 

soportes. Contribuirase a potenciar esta competencia, propoñendo situacións nas cales sexa 

necesario resolver problemas reais, para o cal se recorrerá ao tratamento da información e ao 

uso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles: ordenador, encerado dixital… 

Competencia para aprender a aprender: esta competencia verase impulsada grazas ás 

experiencias de manipulación de obxectos, de experimentación con técnicas e materiais, de 

verbalización e representación. Contribuirase á mellora desta competencia deseñando unha 

práctica educativa que incida na potenciación da comprensión e da expresión lingüística, da 

memoria, da motivación, da observación, da resolución de problemas, posibilitando por parte 

dos nenos e nenas a planificación e organización da tarefa que se vai realizar, a selección e o 

tratamento da información a través de diferentes recursos que están ao seu alcance. 

 

Competencias experienciais 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: esta competencia verase 

potenciada na forma de relacionarse os alumnos co mundo que os rodea en situacións de xogo 

e a través da observación e a manipulación de obxectos, da interacción coas persoas, da 

exploración do espazo e do tempo; con accións que fagan posible o coñecemento e a 

valoración dos compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas transformacións. 

Todo iso será medio para conseguir o aprecio e a valoración do que rodea ao neno, 

desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación. 

Contribuirase, á adquisición desta competencia iniciando ao alumnado no pensamento 

científico, potenciando habilidades de investigación: formular hipóteses, recoñecer evidencias, 

observar, formular interrogantes, descubrir alternativas, verificar, predicire xerar novas ideas e 

solucións. 

Autonomía e iniciativa persoal: contribuirase a potenciar esta competencia provocando 

situacións que inviten ao neno a observar, expresarse, verbalizar, explorar, imaxinar, 

emprender accións, desenvolver proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza 

e responsabilidade. 

 

Competencias relacionais 

Competencia social e cidadá: esta competencia verase potenciada coas relacións 

próximas: a familia, os amigos, os compañeiros, o coñecemento das emocións e os 

sentimentos en relación cos demais, a asertividade, as actitudes de diálogo, de resolución de 

conflitos e a reflexión sobre eles. O traballo en habilidades e destrezas nesta competencia 

permitirá aos nenos relacionarse cos demais de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando 

a súa conduta a elas. Así, contribuirase ao desenvolvemento desta competencia traballando as 

habilidades sociais que permiten mediar nos conflitos de convivencia, axudando a resolvelos 

con unha actitude construtiva e a tomar decisións con autonomía. 

Competencia cultural e artística: contribuirase ao desenvolvemento desta competencia 

dando a coñecer aos nenos e nenas diferentes manifestacións culturais: festas, costumes, 

vivenda, vestido, gastronomía, pautas de vida e a valoración da súa diversidade e artísticas, 
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converténdose a aula e o centro nun espazo en que se aprecie e goce coa arte e coas 

manifestacións culturais, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións artísticas e 

culturais. 

A continuación aparecen recollidos os criterios de avaliación con referencias ás 

comptencias básicas, nas diferentes áreas correspondentes a ámbitos propios da experiencia e 

do desenvolvemento infantil que establece o Real Decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo 

que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil e o Decreto 

330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o currículo de educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

Criterios de avaliación 

Coñecer o propio corpo e nomear partes del. 

Identificar sentimentos e emocións. 

Afianzar a autoestima. 

Identificar o sexo propio. 

 

Bloque 2: Xogo e movemento 

Criterios de avaliación 

Resolver labirintos. 

Explorar as súas posibilidades motrices. 

Participar nos xogos. 

Comprender, valorar e aceptar regras para xogar. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá  

Criterios de avaliación 

Progresar na súa autonomía. 

Manifestar hábitos de observación e de atención. 

Establecer relacións de amizade. 

Colaborar e prestar axuda. 

 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

Criterios de avaliación 

Practicar hábitos saudables. 

Usar axeitadamente os obxectos. 

Pedir axuda e valorar a que lle prestan outras persoas. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Criterios de avaliación 

Situarse no espazo. 

Recoñecer formas planas. 

Identificar onde «hai máis», «menos», «igual». 

Utilizar a serie numérica: 1, 2, 3, 4. 

Realizar seriacións, crebacabezas, clasificacións e ordenacións. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Criterios de avaliación 

Dicir características das estacións. 

Nomear flores e animais domésticos. 

Coñecer e valorar a súa relación de utilidade. 

Respectar e coidar os seres vivos. 

Observar o tempo atmosférico. 

 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 
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Criterios de avaliación 

Coñecer e valorar profesións. 

Participar en actividades culturais. 

Compartir, resolver conflitos. 

Relacionarse con todos e facer amigos. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal 

Criterios de avaliación 

Comprender e expresar oralmente ideas e sentimentos. 

Recitar poemas e adiviñas. 

Interpretar frases con imaxes e con pictogramas. 

Realizar grafos. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación 

Criterios de avaliación: 

Coñecer, utilizar e valorar algúns instrumentos tecnolóxicos. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Criterios de avaliación 

Recoñecer e utilizar cores. 

Valorar obras de arte. 

Utilizar materiais para a expresión plástica. 

Recoñecer sons do medio e de instrumentos musicais. 

Cantar cancións e realizar xogos musicais. 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Criterios de avaliación: 

Participar en danzas e en dramatizacións con agrado 

 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

Criterios de avaliación 

Explorar o propio corpo. Esquema corporal. Identificar e valorar as propias características 

e as dos outros. 

Identificar e utilizar os sentidos: sensacións e percepcións, discriminación auditiva e 

visual. 

Identificar, expresar, denominar e valorar sentimentos propios e alleos: alegría, tristeza, 

enfado, medo, autoestima, empatía, heterocentrismo, etc. 

 

Bloque 2: Xogo e movemento  

Criterios de avaliación 

Controlar, de xeito progresivo, o ton e o equilibrio nos xogos e nas actividades. 

Coordinar e controlar, cada vez con maior precisión, as habilidades manipulativas de 

carácter fino. Grafomotricidade: traxectos e labirintos. 

Participar nos xogos, respectando as regras. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá 

Criterios de avaliación 

Manifestar satisfacción polas tarefas ben feitas. Valorar positivamente as tarefas propias 

e as dos outros. 

Desenvolver hábitos elementais de atención, de interese e de esforzo, e habilidades para 

a interacción, colaboración e cooperación de forma afectuosa: amizade, amor, axuda, 

solidariedade, respectar a quenda, escoitar os outros... 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

Criterios de avaliación 

Practicar responsablemente hábitos de hixiene corporal, alimentación e descanso. 
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Colaborar en manter a orde e a limpeza nos elementos do medio máis próximo. 

Pedir axuda en situacións que a requiran e valorala. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Criterios de avaliación 

Identificar situacións de obxectos no espazo e no tempo («diante-detrás», «antes-

despois», «xuntos-separados», «primeiro-último», «a través»). Resolver situacións 

problemáticas: sumas (signos máis e igual). 

Identificar formas planas. 

Percibir e identificar atributos e calidades de obxectos; relacionalos entre si. 

Situar temporalmente actividades da vida cotiá. 

Achegarse á cuantificación de coleccións. Utilización do conteo como estratexia de 

estimación e uso dos cardinais (correspondencias entre coleccións). 

Coñecer a serie numérica e os seus grafos. 

Concienciarse da súa funcionalidade na vida cotiá. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Criterios de avaliación 

Manifestar curiosidade, coidado, respecto e valoración positiva dos elementos do medio 

natural. 

Observar os fenómenos do medio natural. 

Interesarse polos cambios que se producen na vida das plantas, das persoas e dos 

animais. 

Coñecer os elementos da Natureza. 

Observar os cambios do tempo. 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

Criterios de avaliación: 

Identificar os primeiros grupos sociais de pertenza, as súas necesidades, ocupacións e 

servizos na vida da comunidade. Valorar o traballo e os servizos que algúns profesionais lle 

prestan á comunidade. 

Amosar interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, afectivas 

e recíprocas con nenos e con nenas da mesma cultura e doutras culturas diferentes. 

Incorporar progresivamente pautas axeitadas de comportamento: compartir, axudar, 

cooperar, resolver conflitos mediante o diálogo, etc. 

Recoñecer algún sinal de identidade cultural do medio («Día da Paz», «Día do Libro», 

«Día das Letras Galegas», etc.). Interese por participar en actividades grupais. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal  

Criterios de avaliación 

Expresar feitos reais ou fantásticos, sentimentos e emocións, mediante o uso da linguaxe 

oral. 

Usar, axeitadamente e de forma progresiva, o vocabulario básico e o da Unidade con 

pronunciación clara e correcta. 

Discriminar e interpretar palabras, imaxes e pictogramas, formar frases e lelas de forma 

comprensiva. 

Realizar diferentes grafos seguindo a direccionalidade correcta. 

Comprender o argumento de contos, de poemas, de adiviñas e reproducir algúns 

fragmentos. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación  

Criterios de avaliación 

Coñecer e usar de forma moderada algúns medios audiovisuais e tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Identificar e nomear algún deles ou as súas partes. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Criterios de avaliación 
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Experimentar, manipular e descubrir algúns elementos plásticos, e técnicas e materiais 

diferentes. 

Utilizalos para expresar emocións, sentimentos e situacións cotiás. 

Coñecer e identificar as súas cores en elementos do medio. Experimentar con elas. 

Coñecer e valorar diferentes obras de arte. 

Recoñecer os sons do medio, identificando a súa procedencia. 

Escoitar de forma interesada distintas obras musicais, identificando os seus diferentes 

ritmos. 

Experimentar e explorar con gusto instrumentos e técnicas da linguaxe musical. 

 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Criterios de avaliación 

Desenvolver as habilidades expresivas da linguaxe corporal, experimentando e 

explorando con agrado as posibilidades expresivas do xesto e dos movementos. 

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe. 

Criterios de avaliación 

Recoñecer e nomear distintas partes do corpo. 

Representar a figura humana. 

Identificar os sentidos e as súas funcións. 

Expresar e denominar emocións e sentimentos. 

Amosar unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 

Manifestar respecto e aceptación polas características propias e dos demais, sen 

discriminar a ninguén. 

 

Bloque 2: Xogo e movemento  

Criterios de avaliación 

Participar activamente en distintos tipos de xogos. 

Respectar as normas que rexen os xogos. 

Controlar o ton e o equilibrio en actividades motrices. 

Resolver labirintos. 

Realizar grafos con precisión progresiva. 

 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá 

Criterios de avaliación 

Amosar autonomía progresiva nas diferentes actividades cotiás. 

Amosar progresivamente hábitos de organización, de atención, de iniciativa e de esforzo. 

Amosar habilidades de axuda aos demais: xenerosidade. 

 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

Criterios de avaliación 

Amosar un aspecto persoal coidado. 

Amosar autonomía na práctica de hábitos relacionados coa hixiene, coa alimentación, co 

vestido e co descanso. 

Respectar as normas de seguridade. 

Previr accidentes. 

Participar e colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

Criterios de avaliación 

Identificar e nomear propiedades de obxectos: forma, cor, tamaño, peso, estados. 

Agrupar, ordenar e seriar elementos e coleccións. Discriminar e comparar magnitudes. 

Identificar nocións temporais: «onte, hoxe, mañá», «mañá, tarde, noite». Ordenar 

historietas. 
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Identificar a cantidade e o grafo dos 10 primeiros números. Realizar os seus grafos. 

Identificar os números ordinais ata o 5º. 

Resolver situacións problemáticas de sumas. 

Rexistrar a data no calendario e situar temporalmente actividades cotiás. Nomear os días 

da semana. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza 

Criterios de avaliación 

Nomear as estacións do ano e as súas características. 

Identificar e nomear plantas aromáticas. 

Identificar e nomear animais herbívoros e carnívoros en distintas zonas, tanto de axuda 

coma de compaña. 

Rexistrar o tempo atmosférico. 

Realizar accións que favorecen a conservación da Natureza. 

 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

Criterios de avaliación 

Identificar e coñecer os grupos sociais máis próximos: a familia e o centro escolar. 

Respectar as normas de seguridade na rúa e nos transportes. 

Identificar profesións e respectalas. 

Amosar habilidades sociais e resolver conflitos. 

Respectar os nenos e as nenas doutras culturas e interesarse polos seus costumes, 

bailes, comidas típicas, idioma. 

Participar en feitos culturais do seu medio. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Bloque 1: Linguaxe verbal  

Criterios de avaliación 

Expresarse con claridade. Escoitar e comprender mensaxes, relatos, producións 

literarias, descricións..., que lle permitan participar na vida da clase. Discriminar o número de 

sílabas das palabras. 

Discriminar sons semellantes. 

Ler e interpretar imaxes, palabras, pictogramas e títulos de contos. 

Amosar interese polos actos de lectura. 

Utilizar a biblioteca e respectar os libros. 

 

Bloque 2: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e da Comunicación  

Criterios de avaliación 

Coñecer e utilizar algúns medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

Distinguir entre realidade e ficción. 

Facer un uso moderado dos medios e das tecnoloxías. 

 

Bloque 3: Linguaxe artística  

Criterios de avaliación 

Expresarse a través de obras plásticas. 

Identificar as tonalidades clara e escura das cores. 

Utilizar diversas técnicas e materiais, e gozar con eles. 

Observar e describir obras de arte. 

Identificar a fonte de produción dalgúns sons e de instrumentos musicais. 

Gozar do canto e da danza seguindo o ritmo. 

Prestar atención ás audicións e gozar con elas. 

 

Bloque 4: Linguaxe corporal  

Criterios de avaliación 

Expresarse a través do corpo e dos movementos. 

Participar nas dramatizacións e nas danzas con agrado. 

Amosar unha actitude relaxada. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

A continuación, recóllense os contidos mínimos esixibles para o logro das competencias 

básicas. Estes contidos, preséntanse por niveis e áreas: 

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Identificación das características físicas (cor de pelo, de pel, de ollos, estatura). 

Identificación das principais partes da cara e segmentos corporais. 

Exploración das calidades básicas dos obxectos do contorno próximo. 

Desenvolvemento dunha progresiva autonomía. 

Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas actividades 

Respecto das normas na participación de xogos colectivos.  

Gusto a través da participación en actividades lúdicas e de movemento. 

Expresións orais necesarias na vida cotiá. 

Predisposicións na realización de tarefas cotiás e nas relacións cos demais. 

Identificación das tarefas máis significativas que realiza ao longo do día. 

Exercitación de hábitos de autonomía vinculados á hixiene e a alimentación. 

Aceptación dalgunhas das normas sociais básicas asociadas aos hábitos. 

Posibilidades motoras: posturas do corpo, control corporal, equilibrio, ton… 

Nocións básicas de orientación no espazo: dentro/fóra, arriba/abaixo… 

Nocións básicas de orientación no tempo: tempos xogar, descansar… 

Xogos: individuais e grupais, simbólico e dramático e normas.  

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Propiedades básicas dos obxectos: cor, forma, tamaño, textura, grosor. 

Cuantificadores básicos: moitos/poucos, todos, un/ningún; máis que e menos que.  

Formas planas: o círculo, o cadrado e triángulo.  

As posicións dos obxectos no espazo e en relación co propio corpo: arriba/abaixo, 

dentro/fóra, diante/detrás e aberto/pechado. 

Exercitación de habilidades grafomotoras na representación dos números do 1 ao 3 

Asociación dos tres primeiros números a elementos e obxectos cotiás.  

Disposición a compartir materiais e xoguetes propios cos amigos. 

Interese progresivo por actividades relacionadas con explorar, contar, comparar e 

clasificar obxectos. 

Referentes temporais: o día, a noite, as estacións 

Fenómenos meteorolóxicos: o sol, as nubes, o vento, a choiva. 

Identificación de semellanzas  e diferenzas entre o home e os animais.  

Discriminación dos trazos básicos das árbores, as flores e os froitos. 

Escenificación dos  movementos e sons dalgúns animais. 

Secuenciación dos pasos básicos de crecemento dunha planta. 

Participación activa en xogos realizados no medio natural. 

Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de plantas e animais. 

Asimilación de comportamentos e actitudes adecuados en relación ás normas de 

convivencia básicas dos grupos aos que pertence. 

Exercitación de condutas progresivamente autónomas e pequenas responsabilidades. 

Discriminación dalgunha das funcións dos membros da familia e a escola. 

Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos que ten contacto 

(pais, coidadores, familiares, mestres). 

Relación progresivamente máis rica cos seus iguais. 

Exploración dalgúns dos servizos básicos (transportes, establecementos comerciais) 

propios do seu medio próximo. 

Iniciación na lectura das imaxes transmitidas a través dos medios de comunicación e as 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas e en actividades 

deportivas. 

Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, nas súas relacións cos 

membros dos grupos aos que pertence. 
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Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións conflitivas, 

solicitando a axuda do adulto de forma axustada. 

Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu medio. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Participación activa en situacións comunicativas cotiás: diálogos e conversas colectivas.  

Reprodución de relatos sinxelos e acontecementos cotiáns a través da linguaxe oral.  

Exercitación de habilidades de escoita, pronuncia, entoación, prearticulación e sopro. 

Axuste progresivo do discurso ás normas que rexen os intercambios lingüísticos:  escoita 

das achegas dos demais e respecto da quenda de palabra.  

Comprensión de ordes, relatos sinxelos, contos e narracións.  

Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos de tradición 

cultural (contos, poemas, cancións de roda, adiviñas, trabalinguas e xogos de palabras) 

individual e colectivamente.  

Expresión e ampliación progresiva de formas orais socialmente establecidas para saudar, 

despedirse, dar as grazas, pedir axuda e presentarse.  

Gozo a través da utilización da lingua oral como medio de comunicación.  

Curiosidade por emitir e comprender expresións básicas en lingua estranxeira.  

Respecto da quenda de palabra, escoita e atención ás intervencións dos demais.  

Asociación de imaxes e pictogramas a letras e palabras significativas.  

Expresión da idea básica que transmiten narracións e descricións sinxelas.  

Manipulación de diversos soportes gráficos e escritos.  

Gozo a través da aproximación á lectura de imaxes que transmiten os medios de 

comunicación.  

Participación no coidado e utilización da biblioteca de aula.  

Manipulación de material relacionado coa literatura infantil (contos, poesías de tradición 

oral, cómic…).  

Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa lingua escrita (posición 

do libro, paso das follas, postura).  

Gozo na escoita e comprensión de textos propios da literatura infantil.  

Gusto por compartir sensacións e sentimentos evocados polas diversas manifestacións 

literarias.  

Respecto das normas básicas de uso e prevención de situacións perigosas no contacto 

con aparatos  e producións.  

Creación de elaboracións creativas con material de refugallo.  

Exploración das calidades básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, textura e tamaño  

Elaboración de producións plásticas e musicais a través de diferentes materiais e 

técnicas; expresando con elas feitos, vivencias e desexos.  

Experimentación con cores, trazos e formas. 

Exercitación de habilidades psicomotoras xerais e segmentarias (resgar, facer anacos, 

cortar, pegar, modelar) no contacto con materiais e na elaboración de trazos.  

Iniciación no uso de útiles máis precisos da expresión plástica (o pincel, o lapis).  

Localización de sons propios do medio social e natural.  

Exercitación de prácticas de relaxación, respiración, articulación e entoación.  

Reprodución de sons e ritmos sinxelos co propio corpo, os obxectos cotiáns e os 

instrumentos musicais.  

Participación en cancións e danzas colectivas.  

Audición dalgunhas pezas básicas pertencentes a distintos estilos musicais: de baile, 

clásica, de tradición cultural, infantís, de roda…  

Precaución e coidado no uso de novas técnicas e materiais.  

Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de técnicas e materiais de 

expresión plástica e musical.  

Gozo a través da elaboración de producións plásticas e musicais propias e creativas.  

Valoración progresiva das producións elaboradas polos seus compañeiros.  

Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da expresión plástica 

e musical.  

Planificación da propia acción no xogo simbólico e dramático.  

Coordinación de movementos, a diferentes velocidades, nas súas actividades e 

desprazamentos cotiáns.  
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Representación de personaxes a partir de diversas fontes (contos, cancións etc.).  

Confianza progresiva nas propias posibilidades expresivas e motoras  do propio corpo na 

comunicación de sentimentos e emocións.  

Axuste dos propios movementos ás normas establecidas e aos movementos dos demais  

Desenvolvemento de iniciativas creativas relacionadas coa expresión corporal. 

 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Identificación dalgúns  trazos diferenciais  entre o seu corpo e o dos seus compañeiros.  

Comunicación a través de diversas modalidades expresivas dos sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses. 

Rexeitamento das posibles discriminacións e estereotipos por razón de sexo ou grupo 

étnico.  

Desenvolvemento dun sentimento de gusto e seguridade ante as demostracións de 

afecto dos compañeiros e os adultos máis próximos.  

Desenvolvemento dunha progresiva autonomía como consecuencia da elaboración da 

imaxe global e a construción da identidade.  

Exercitación de movementos axustados ás esixencias da situación (espazos, tempos e 

normas) e aos movemento doutros. 

Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas actividades lúdicas e da 

vida cotiá.  

Respecto das normas na participación de xogos colectivos.  

Coidado na manipulación de obxectos e xoguetes cos que realiza a súa actividade.  

Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, explicar, despedir, 

saudar, compartir e agradecer.  

Lectura de imaxes, signos e símbolos relacionados co medio: sinais de tráfico sinxelos e 

relacionados con distintos establecementos.  

Participación   na elaboración e cumprimento das normas de relación e convivencia.  

Desenvolvemento progresivo dun autoconcepto positivo.  

Gusto por manter un aspecto e un medio  limpo e aseado.  

Orde e clasificación de obxectos e espazos do seu medio próximo.  

Aceptación das normas sociais básicas asociadas aos hábitos. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

A serie numérica: números do 1 ao 6. 

A medida do tempo: rápido/lento, antes/despois, mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, 

estacións do ano.  

A cantidade: todos/algúns, ningún, moitos/poucos, máis que / menos que    igual que, 

tantos como, metade, dobre.  

Formas planas: o círculo, o cadrado, o triángulo e o rectángulo. Combinacións de formas 

planas. 

As posicións dos obxectos no espazo e en relación co propio corpo: arriba/abaixo; 

dentro/fóra; ao redor; diante/detrás; á carón de; a un lado/ ao outro lado; centro; no medio. 

Exploración das propiedades dos obxectos do seu medio inmediato: forma, cor, textura, 

cheiro, sabor, utilidade, materia… 

Agrupación de obxectos a partir de características físicas (cor, tamaño) e utilidade (para 

comer, para durmir, para o aseo, para curar etc.).  

Clasificación de obxectos e coleccións atendendo ás súas semellanzas e diferenzas.  

Aplicación de cuantificadores básicos en operacións e situacións vinculadas co xogo e a 

actividade cotiá. 

Asociación dos seis primeiros números para contar elementos e obxectos cotiás.  

Discriminación de formas planas e corpos xeométricos en obxectos cotiás.  

Interese por coñecer os atributos, propiedades e relacións entre os obxectos.  

Curiosidade por utilizar os números nunha variedade de situacións crecentes. 

Interese por manipular obxectos de xeito axustado ás normas para o seu uso e 

conservación   

Iniciación na práctica de habilidades de solución de problemas básicos.  
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Gozo a través de actividades relacionadas con explorar, contar, comparar e clasificar 

obxectos.  

Relacións entre as persoas, os animais e as plantas: Necesidade e utilidade (compañía, 

alimentación, vestido, traballo, coidados). 

Observación das propiedades básicas de animais e plantas.  

Participación activa en actividades, xogos e deportes realizados no medio natural.  

Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de plantas e animais.  

Gusto polas actividades que se desenvolven ao aire libre e na natureza.  

Os medios de comunicación e as tecnoloxías da información e comunicación como 

elementos do seu medio.  

Consumo responsable e solidario.  

Exercitación de condutas progresivamente autónomas e adaptadas aos grupos aos que 

se pertence.  

Participación nalgunhas  das  normas elementais de convivencia.  

Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos que ten contacto 

(pais, coidadores, familiares, mestres).  

Práctica responsable dalgunhas tarefas ou encargos sinxelos.  

Percepción das  modificacións que se producen na paisaxe e na vida das persoas co paso 

do tempo e das estacións.  

Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos.  

Interese por participar na vida familiar e escolar.  

Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, axuda e dispoñibilidade nas 

súas relacións cos membros dos grupos aos que pertence.  

Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións conflitivas, 

solicitando a axuda do adulto de forma axustada.  

Coidado dos medios naturais e sociais nos que desenvolve a súa actividade.  

Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu medio e en 

actividades deportivas creando bo ambiente.  

Asunción de actitudes necesarias para convivir pacificamente en sociedades plurais.  

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Utilización de oracións sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, 

coordinadas e subordinadas); e das variacións que fan referencia a xénero, número, tempo, 

persoa.  

Emisión de sinais extralingüísticos (entoación, xesticulación, expresións faciais)  que 

faciliten e apoien a comprensión e expresión oral.  

Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos de tradición 

cultural (contos, poemas, cancións de corro, adiviñas, trabalinguas e xogos de palabras) 

individual e colectivamente.  

Mantemento da escoita activa e a atención na lectura e narración de textos por parte do 

adulto.  

Participación en situacións comunicativas simples en lingua estranxeira e interese pola 

comprensión de textos orais sinxelos.  

Interese progresivo por participar en situacións comunicativas orais: diálogos, 

narracións, explicacións, regras de xogo.  

Respecto progresivo das normas que rexen os intercambios lingüísticos: respecto da 

quenda de palabra, escoita e atención ás intervencións dos demais.  

Ordenación de secuencias de catro imaxes en fotografías, historietas gráficas en soporte 

magnético etc.  

Identificación nalgúns soportes do contido escrito e o contido icónico: debuxos, sinais, 

pictogramas.  

Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa lingua escrita (posición 

do libro, paso das follas, función das ilustracións, postura, prensión do lapis).  

Recitado de poesías sinxelas, infantís ou propias da tradición cultural, e de xogos 

lingüísticos, exercitando o ritmo e a entoación adecuados.  

Gozo na escoita e comprensión de textos propios da literatura infantil  

Respecto das normas de coidado e uso da biblioteca de aula.  

Respecto das normas básicas de uso e prevención de situacións perigosas no contacto 

con aparatos  e producións.  
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Identificación das calidades  básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, textura, 

cheiro.  

Elaboración de producións plásticas a través de diferentes materiais e técnicas;  

expresando con elas feitos, vivencias e desexos.  

Elaboración a través da experimentación de diversas cores e gamas dos mesmos.  

Imitación de sons do seu medio habitual: de persoas, animais, obxectos, máquinas, 

elementos do medio natural.  

Participación en cancións  e danzas colectivas.  

Escoita de pezas pertencentes a distintos estilos musicais: de baile, clásica, de tradición 

cultural, infantís…  

Respecto ás normas no uso dos materiais.  

Gozo a través da elaboración de producións plásticas e musicais propias e creativas. 

Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros.  

Gozo a través da participación en cancións, bailes e interpretación de movementos.  

Combinación de modalidades expresivas na representación de aspectos de si mesmo, os 

demais e o seu contorno próximo.  

Reprodución corporal de secuencias rítmicas básicas. 

Participación activa en xogos dramáticos e simbólicos.  

Axuste dos propios movementos ás normas establecidas e aos movementos dos demais 

na participación en expresións corporais.  

Asimilación de pautas beneficiosas para o mantemento da saúde vinculadas coa 

actividade e o exercicio físico. 

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Comunicación a través de diversas modalidades expresivas dos sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses.  

Identificación das calidades  básicas dos obxectos (texturas, cores, formas, sons, 

sabores) en obxectos, alimentos, instrumentos e aparatos.  

Respecto das características diferenciais que presentan as persoas en función da idade, o 

sexo ou a procedencia cultural.  

Gozo a través do control progresivo de movementos cada vez máis precisos. 

Movementos e nocións básicas de orientación no espazo: dentro/fóra, arriba/abaixo, ao 

redor, a un lado / ao outro, no medio, diante de / detrás de; dereita, esquerda, 

dereita/esquerda. Espazos e itinerarios habituais. 

Nocións básicas de orientación no tempo: Antes/despois, rápido/lento, amodo/rápido.  

Referentes temporais: mañá/tarde/noite; onte/hoxe; días da semana, estacións. Tempos 

de: comer, xogar, descansar, ir ao cole, estar coa familia.  

Participación en xogos que esixan movementos e desprazamentos individualmente ou de 

forma colectiva.  

Respecto das normas na participación de xogos colectivos.  

Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, explicar, despedir, 

saudar, compartir e agradecer.  

Interese por xerar alternativas para a resolución de pequenos problemas e conflitos da 

vida cotiá.  

Desenvolvemento progresivo dun autoconcepto positivo.  

Gusto por manter un aspecto e un medio limpo e aseado. 

Aceptación das normas sociais básicas asociadas aos hábitos 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

Identificación das propiedades básicas dos obxectos: forma, cor, tamaño, textura e 

grosor.  

Clasificación de obxectos e coleccións atendendo ás súas semellanzas e diferenzas.  

Aplicación de cuantificadores básicos en operacións e situacións vinculadas co xogo e a 

actividade cotiá.  

Asociación dos 9 primeiros números para contar elementos e obxectos cotiáns 
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Comprensión e utilización do número 0.  

Realización de agrupacións e conxuntos tendo como referentes os números do 1 ao 9.  

Uso adecuado e educativo de obxectos relativos aos medios de comunicación e ás 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

Identificación de obxectos, materiais e elaboracións propias da arte. 

Elaboración de producións relacionadas coa grafía de números, realización de operacións 

básicas (sumas básicas e iniciación á resta) e representacións gráficas.  

Disposición a compartir materiais e xoguetes propios cos amigos. 

Curiosidade pola experimentación con materiais, obxectos e substancias  

Iniciación na práctica de habilidades de solución de problemas básicos  

Gozo a través de actividades relacionadas con explorar, contar, comparar e clasificar 

obxectos.  

Interese por aumentar o seu coñecemento dos obxectos do medio a través da 

exploración e identificación das súas propiedades básicas.  

Valoración da funcionalidade dos números cardinais e ordinais en situacións da vida cotiá  

Observación das propiedades básicas de animais e plantas.  

Identificación de semellanzas e diferenzas entre o home e os animais.  

Discriminación de tipos de animais en función de diversos criterios (trazos físicos, forma 

de alimentación e reprodución, hábitat característico…).  

Clasificación de árbores e froitos en función de diversos criterios (partes, tipo de folla, 

estación do ano…)  

Percepción de determinadas modificacións que experimentan os seres vivos ao longo do 

ano.  

Participación activa en actividades, xogos e deportes realizados no medio natural.  

Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de plantas e animais.  

Gusto polas actividades que se desenvolven ao aire libre e na natureza.  

Identificación de comportamentos e actitudes adecuadas en relación ás normas que 

rexen nos diversos grupos aos que se pertence.  

Participación nalgunhas das normas elementais de convivencia.  

Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos que ten contacto 

(pais, coidadores, familiares, mestres).  

Aplicación de habilidades de autonomía na orientación nos espazos e percorridos 

habituais.  

Práctica responsable dalgunhas tarefas ou encargos sinxelos.  

Percepción das  modificacións que se producen na paisaxe e na vida das persoas co paso 

do tempo e das estacións.  

Exercitación de condutas responsables relacionadas coa educación viaria e a utilización 

dos medios de transporte. 

Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas e en actividades 

deportivas.  

Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos.  

Interese por participar na vida familiar e escolar.  

Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, axuda e dispoñibilidade nas 

súas relacións cos membros dos grupos aos que pertence.  

Respecto e participación na elaboración das normas que rexen a convivencia nos grupos 

sociais aos que pertence.  

Familiarización con actitudes propias da educación para a cidadanía.  

Curiosidade por coñecer as posibilidades dos medios de comunicación e das tecnoloxías 

da información e a comunicación. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Expresión de mensaxes referidas a necesidades, emocións e informacións a través da 

combinación da linguaxe corporal, oral e plástica.  

Práctica de exercicios de respiración, prearticulación e sopro que faciliten o 

perfeccionamento (entoación e articulación) da expresión oral.  

Descrición dalgunhas das propiedades básicas dos obxectos, persoas e situacións cos que 

ten contacto habitual.  

Utilización de oracións sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, 

exclamativas, coordinadas e subordinadas); e das variacións que fan referencia a xénero, 
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número, tempo, persoa.  

Actitude de escoita e atención en relación ás intervencións dos outros nas situacións 

comunicativas en que participa.  

Gozo a través da elaboración de respostas creativas en narracións, descricións e 

dramatizacións.  

Ordenación de secuencias, imaxes en fotografías, historietas gráficas en soporte 

magnético etc.  

Asociación de imaxes e símbolos (de carteis, gravados e fotografías) a palabras e textos 

escritos.  

Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa lingua escrita (posición 

do libro, paso das follas, función das ilustracións, postura, prensión do lapis).  

Exercitación de habilidades escritas básicas relacionadas coa grafomotricidade relativas a 

números e a trazos progresivamente máis complexos.  

Lectura global de frases e palabras moi significativas.  

Narración de feitos, incidentes e acontecementos imaxinados ou da vida cotiá.  

Comunicación de ideas, sentimentos, emocións e necesidades nesas narracións.  

Gozo a través da creación de oracións e relatos.  

Mantemento da escoita activa e a atención na lectura, e narración de textos por parte do 

adulto.  

Manipulación de material relacionado coa literatura infantil (contos, poesías de tradición 

oral, cómics…)  

Participación na organización, coidado e utilización da biblioteca de aula.  

Gusto por atender a narracións de contos e outras manifestacións de literatura infantil.  

Participación activa na recreación de textos de tradición cultural.  

Busca asistida de información e imaxes nas posibilidades dos programas informáticos e 

na internet.  

Observación activa dalgunhas obras artísticas (fotografías, montaxes audiovisuais, 

seccións de documentais…) que utilizan novos soportes.  

Representación de obxectos, elementos sinxelos e persoas presentes no medio ou 

fantásticos a través da expresión plástica e musical.  

Identificación das calidades básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, textura, cheiro.  

Elaboración da grafía do nome propio na creación de producións plásticas (carteis, 

postais, modelaxes).  

Localización e identificación de sons propios do medio social e natural.  

Imitación de sons do seu medio habitual: de persoas, animais, obxectos, máquinas, 

elementos do medio natural.  

Reprodución de sons co propio corpo, os obxectos cotiáns e os instrumentos musicais.  

Respecto polas normas no uso dos materiais.  

Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros.  

Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de técnicas e materiais de 

expresión plástica e musical.  

Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da expresión plástica 

e musical.  

Control progresivo da velocidade en desprazamentos e movementos.  

Práctica dunha gama progresivamente máis ampla de movementos (globais e 

segmentarios) e de desprazamentos (deslizamentos, xiros, saltos…).  

Participación en actividades expresivas de carácter lúdico (simbólico e dramático).  

Interpretación dos desexos, emocións e sentimentos que comunican a través do propio 

corpo os outros. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Consideramos a avaliación como un elemento esencial no proceso ensino- aprendizaxe, 

entendéndoa como un instrumento de mellora deste.  

Tal e como establece o Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o currículo 

de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 25 de xuño de 2009 

pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia a avaliación que levaremos a cabo 
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será: 

Global: abarcando todos os elementos que inciden no proceso ensino-aprendizaxe, 

concebindo a avaliación en Educación Infantil como unha observación de procesos máis que a 

valoración de obtención de resultados.  

Continua: dado que terá lugar durante todo o proceso. Así, avaliaremos o proceso 

ensino-aprendizaxe dos nenos e nenas, o labor docente e a posta en práctica das unidades 

didácticas e dos proxectos de traballo. A principio de curso e de cada unidade farase nunha 

avaliación inicial  coa función de determinar a situación e ideas previas dos nenos e nenas. 

Durante o desenvolvemento do proceso avaliaremos coa finalidade de reflectir as incidencias 

que xorden durante o proceso educativo relativos á evolución das capacidades respecto ao 

avaliado inicialmente, para adaptar a actividade escolar a cada caso escolar si esta non resulta 

eficaz. Ao final, tanto do curso (a través do informe de avaliación do curso), como de cada 

unidade e proxecto (conforme os criterios de avaliación de cada unidade e proxecto), a 

avaliación anual que ademais de reorientar o proceso, servirá para informar e acreditar as 

aprendizaxes e competencias obtidas, isto permitirá establecer propostas de mellora para o 

futuro.  

Formativa: ao permitirnos valorar tanto os aspectos que están funcionando 

deficitariamente e como se poden mellorar, como aqueles que resultan positivos e en que 

grado se poden optimizar máis, aportando un carácter retroalimentador. 

Para a avaliación, entendida coma un proceso flexible, os procedementos serán variados.  

Fixarémonos nos criterios que xa se foron enumerando para cada área de coñecemento. Para 

recoller os datos servirémonos de diferentes técnicas de avaliación: 

 

A observación directa e sistemática sobre o alumnado. 

Entrevistas coas familias, de xeito ordinario unha ao principio e outra ao final do curso, e de 

xeito extraordinario o longo dos trimestres, ben sexa solicitada pola familia ou polo docente. Aquí 

destácase a avaliación que se fai coas familias de 4º de Educación Infantil (3 anos), momento no 

que se cubrirá a ficha de avaliación inicial. 

Diálogos e cuestionarios orais feitos ós nenos e nenas en distintos momentos, algúns 

estipulados diariamente, como por exemplo a asemblea, e outros xurdidos espontaneamente ou 

provocados polo docente. 

Análise de expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais, escritas realizadas polo 

alumnado, onde destacamos a propia valoración do alumnado. 

Intercambio de opinións e valoracións con outros docentes especialistas 

 

Ademais os mestres que impartimos clase no ciclo avaliaremos tamén, ademais dos 

procesos de aprendizaxe a nosa práctica educativa, os procesos de interacción afectiva e de 

comunicación efectiva das persoas implicadas no feito educativo, a optimización das condicións 

organizativas e recursos dispoñibles e a adecuación das programacións e do proxecto 

curricular. 

 

Na avaliación da propia práctica incluiremos referencias a aspectos tales como:  

 

A organización da aula. 

Tempos: se foron flexibles, se se respectaron os ritmos xerais e particulares. 

Espazos: se se organizou e aproveitou adecuadamente o espazo 

 

Materiais. 

Se foron: educativos, motivadores, axeitados, socializantes, non sexistas, atractivos, 

suficientes… 

 

Aproveitamento dos recursos do centro. 

Se se organizou e aproveitou adecuadamente os recursos do centro como a aula de 

audiovisuais, de informática, a biblioteca... 

 

A relación entre profesorado e alumnado. 

Se se estableceron lazos afectivos seguros 

Se se creou un ambiente escolar seguro para a relación docente-alumnado 

Se se percibe un ambiente de confianza, distendido, fluído, relaxado… 



30 

 

 

A relación familia-centro. 

Se as familias se implicaron no proceso de E-A do alumnado. 

Se se facilitou a participación das familias na dinámica da aula. 

 

A relación entre docentes. 

Se se conseguiu manter a coordinación dentro do ciclo. 

Se se  creou e mantivo un clima agradable de traballo. 

Se se potenciou o traballo en equipo. 

 

A convivencia entre o alumnado. 

Se se favoreceu a convivencia do alumnado dende a organización do ambiente escolar. 

Se se favoreceron momentos de relación entre o alumnado, como por exemplo o xogo 

nos distintos recunchos. 

 

 En canto aos momentos de avaliación, centrarémonos en tres momentos principais: 

Inicial 

Por nivel, ó principio do curso recolleranse nunha ficha de avaliación inicial o nivel de 

desenvolvemento de cada nena e neno. 

Ademais, ó comezo de cada unidade didáctica ou proxecto, realizarase unha avaliación 

de coñecementos previos. 

 

Procesual 

Durante a posta en práctica de cada unidade ou proxecto irase recollendo información 

sobre os progresos que se vaian facendo. 

 

Final 

Ao final cada unidade avaliaranse os procedementos e destrezas adquiridas durante a 

posta en práctica da Unidade ou Proxecto. Os resultados anotaranse nos anecdotarios de aula 

proporcionados pola editorial e outros elaborados por cada titora apropiado ó proxecto feito. 

Ao final do trimestre recolleranse os progresos nun boletín trimestral que se entregará a 

cada familia. Cubrirase na aplicación XADE. 

Ao remate do curso cubrirase unha ficha de avaliación final que se gardará no expediente 

do alumno/a.  

Ao final da etapa, cubrirase un informe de avaliación final da etapa do alumnado que 

remata a Educación Infantil. 

 

 

 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 

AVALIACIÓN INICIAL 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Sobe e baixa escaleiras 

Salta dende pequenas alturas 

Corre  

Camiña cara a atrás  

Lanza e recolle o balón a pouca distancia. 

Dálle patadas a unha pelota. 

Quita algunhas pezas de roupa sen axuda. 

Pon algunhas pezas de roupa sen axuda.  

Resga papel. 

Ensarta bólas grosas. 

Sinala partes do seu corpo. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Sabe o nome do docente. 

Sabe o nome dalgúns compañeiros. 
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Utiliza funcionalmente obxectos do seu medio. 

Localiza a súa aula e outros lugares (baño, servizos) 

Xoga con outros nenos e nenas. 

Asimila progresivamente normas de convivencia. 

Respecta os animais e as plantas. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Comprende mensaxes orais sinxelas. 

Presta atención durante uns minutos. 

Di o seu nome. 

Pronuncia con claridade. 

Discrimina cores. 

Esborrancha. 

Experimenta con pintura de dedos. 

Goza coas cancións. 

 

 

AVALIACIÓN FINAL 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Identifica e nomea algunhas partes do seu corpo. 

Explora as posibilidades de movemento do propio corpo. 

Afianza habilidades sociais básicas. 

Desenvolve a coordinación fina en tarefas de grafomotricidade. 

Aumenta a súa autoestima e o control das súas emocións. 

Manifesta e identifica sentimentos e emocións. 

Adquire hábitos de saúde e de hixiene.  

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Identifica os conceptos: dentro-fóra, aberto-pechado, mollado-seco, enriba-debaixo, 

preto-lonxe, arriba-abaixo, grande-pequeno, un-moitos-poucos, onde hai máis-onde hai 

menos. 

Identifica as formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo. 

Recoñece e identifica cantidade e grafo ata o catro, e realiza estes grafos. 

Utiliza a serie numérica para contar elementos. Realiza seriacións. 

Oriéntase nos espazos cotiás. 

Respecta a quenda en xogos e en actividades. 

Coñece os elementos naturais de vida e respéctaos. 

Recoñece e nomea animais domésticos. 

Manifesta comportamentos de amor e de respecto cara aos animais. 

Coñece e respecta profesións relacionadas co colexio, coa rúa, coa saúde, co mundo 

animal e vexetal. 

Coñece algúns alimentos de orixe animal. 

Identifica características e elementos do outono, do inverno, da primavera e do verán. 

Coñece diferentes formas de pasar as vacacións. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Coñece e interpreta textos de tradición popular. Recita pequenos fragmentos                 

de poemas. 

Conta ideas dalgúns contos. 

Desenvolve a atención e a observación. 

Interpreta e le imaxes, pictogramas e fai frases con eles. 

Aumenta o seu vocabulario e mellora a súa pronuncia. 

Ordena e secuencia imaxes. 

Realiza grafos (vertical ascendente e descendente, horizontal, curvos, circulares, 

crebados, mixtos) seguindo a direccionalidade correcta. 

Iníciase no uso de instrumentos tecnolóxicos: TV, ordenador, cámara ou reprodutores      

de sons e de imaxes. 

Toma progresiva conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios das tecnoloxías 



32 

 

da Información e da Comunicación. 

Recoñece as cores: vermella, azul, amarela, verde, branca, negra, rosa. 

Exprésase a través do debuxo. 

Utiliza diversas técnicas de expresión plástica (picado, engurrado e resgado                  

de papel, dáctilo-pintura). 

Goza observando obras artísticas e exprésase a través das creacións plásticas. 

Canta cancións co ritmo e coa entoación axeitados, gozando con isto. 

Participa en pequenas dramatizacións e en danzas. 

AVALIACIÓN INICIAL 5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Nomea e identifica partes do seu corpo. 

Coñece a función dos sentidos. 

Controla os seus sentimentos e emocións. 

Identifica os dous lados do seu corpo.  

Progresa na adquisición de hábitos relacionados coa hixiene e coa saúde. 

Explora as posibilidades de movemento e de expresión do propio corpo. 

Desenvolve progresivamente a coordinación óculo-manual. 

Adquire progresivamente hábitos de autonomía persoal. 

Respecta a quenda. 

Oriéntase nos espazos cotiás. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Identifica os conceptos: grande-pequeno, longo-curto, aberto-pechado… 

Utiliza os cuantificadores: moitos-poucos, hai máis-hai menos. 

Realiza seriacións de 2 elementos. 

Recoñece cantidade e grafo dos números 1, 2 e 3. 

Recoñece as formas planas: círculo, cadrado, triángulo. 

Identifica situacións espaciais: dentro-fóra, arriba-abaixo, enriba-debaixo,            preto-

lonxe. 

Observa e explora o seu medio natural e social máis inmediato (escola, casa, rúa).  

Coñece algunhas plantas. 

Coñece e nomea animais. 

Cita características do outono, do inverno, da primavera e do verán. 

Utiliza axeitadamente materiais e obxectos da clase e da vida cotiá. 

Participa progresivamente nos grupos cos que se relaciona. 

Coñece algunhas profesións. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Comprende as mensaxes que lle comunican outras persoas. 

Conta ideas dalgúns contos. 

Pronuncia con claridade as palabras do vocabulario básico. 

Interpreta algúns pictogramas. 

Coñece a utilidade dalgúns instrumentos tecnolóxicos e manéxaos. 

Recoñece as cores: amarela-vermella-azul; verde-branca-rosa-negra. 

Utiliza técnicas e materiais de expresión plástica. 

Explora as propiedades sonoras do corpo e dalgúns instrumentos musicais. 

Segue o ritmo das cancións. 

Participa en dramatizacións e en escenificacións. 

Coñece algunhas obras de arte. 

 

 

AVALIACIÓN FINAL 5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Amosa unha imaxe positiva de si mesmo. 

Manifesta empatía.  

Nomea e identifica partes do corpo, propias e alleas. 

Coñece a función dos sentidos. 

Identifica características persoais: sexo, cor de pelo. 
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Adquire hábitos relacionados coa saúde: alimentación, hixiene, descanso. 

Identifica dereita-esquerda. 

Manifesta autocontrol. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Recoñece propiedades de obxectos: alto-baixo, grande-mediano-pequeño, liso-rugoso, 

ancho-estreito. 

Identifica cuantificadores: Moitos-poucos-ningún, Cheo-baleiro, Hai igual-hai máis-hai 

menos. 

Discrimina situacións espaciais: dentro-fóra, arriba-abaixo, diante-detrás, enriba-

debaixo, arredor de, a través de, xunto-separado, subir-baixar. 

Recoñece formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, óvalo 

Resolve situacións problemáticas sinxelas. 

Interpreta e realiza sumas pequeñas. 

Realiza seriacións, clasificacións e correspondencias. 

Sitúase en primeiro e último lugar. 

Interpreta o tempo atmosférico. 

Adquire e desenvolve hábitos de amizade e de axuda. 

Relaciónase con todos, sen discriminar a ninguén. 

Nomea dependencias da casa e da escola. 

Nomea os membros da familia. 

Coñece o código do semáforo. 

Amosa un comportamento axeitado nos medios de transporte. 

Nomea vehículos e sabe o medio polo que se desprazan. 

Di características das estacións: outono, inverno, primavera e verán. 

Coñece o nome dalgunhas flores. 

Nomea animais que viven en distintos medios. 

Nomea alimentos de orixe animal. 

Coñece e valora o traballo das persoas: mestre, horticultor, veterinario, malabarista, 

tendeiro, médico, albanel, carteiro. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

Comprende as mensaxes que lle comunican. 

Exprésase con frases correctas. 

Conta detalles dos contos. 

Recita e interpreta poemas, series e adiviñas. 

Diferencia palabras longas e curtas 

Identifica nomes escritos: o propio, outros. 

Le frases con imaxes e con pictogramas. 

Realiza grafos: vertical, horizontal, inclinado, mixto, curvas, bucles, etc. 

Resolve crebacabezas e labirintos sinxelos. 

Coñece e valora os medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

Identifica as cores: vermella, azul, amárela,verde, rosa, morada, marrón, laranxa, 

branca, negra. 

Utiliza técnicas de expresión plástica: resgado, recortado, picado, pintura, boliñas, 

colaxe, debuxo, etc. 

Coñece e valora algunhas obras de arte. 

Explora e utiliza propiedades sonoras do corpo. 

Discrimina sons habituais. 

Goza escoitando audicións musicais. 

Nomea instrumentos musicais. 

Canta cancións e leva o ritmo da música. 

Diferencia sons: longos-curtos, fortes-suaves. 

Participa e goza nas dramatizacións. 

 

 

AVALIACIÓN INICIAL 6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  
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Nomea e identifica partes elementais do seu corpo, sobre si mesmo e no outro.  

Sinala os sentidos e noméaos. 

Controla progresivamente os seus sentimentos e emocións, e ponlles nome   

Identifica o lado dereito e diferénciao do esquerdo. 

Progresa na adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa comida e co vestido. 

Confía nas súas posibilidades para realizar tarefas. 

Oriéntase nos espazos cotiáns: a súa nova clase, cal é o seu sitio, onde están os 

servizos. 

Coñece as normas de clase e sabe que ten que respectalas. 

Aprende e pon en práctica habilidades sociais. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Identifica propiedades de obxectos: liso, rugoso, alto, baixo, ancho, estreito. 

Utiliza os cuantificadores: ningún, mediano, cheo, baleiro, o máis grande. 

Sitúase: diante, detrás, a través de, arredor, sobe, baixa. 

Utiliza as nocións temporais: antes, despois 

Realiza seriacións de dous elementos. 

Recoñece cantidade e grafo dos 7 primeiros números. 

Recoñece formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo. 

Observa e explora o seu medio natural e social máis inmediato. 

Coñece algunhas plantas e animais domésticos e salvaxes. 

Sabe o nome das catro estacións e identifica características de cada unha delas.  

Respecta, coida e utiliza axeitadamente o material e os obxectos da clase. 

Participa nos grupos cos que se relaciona. 

Coñece algunhas profesións. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Comprende ordes e mensaxes. 

Fala cunha pronuncia correcta. 

Memoriza poemas e sabe quen son os protagonistas dos contos e que accións realizan. 

Discrimina auditivamente palabras longas e curtas. 

Le e interpreta imaxes, carteis, pictogramas e algunha palabra escrita. 

Recoñece o seu nome escrito. 

Realiza grafos seguindo a direccionalidade correcta. 

Recoñece as cores primarias e secundarias. 

Utiliza técnicas e materiais de expresión plástica. 

Observa con interese obras pictóricas e recoñece algunha delas. 

Explora as propiedades sonoras do propio corpo e de instrumentos musicais.   

Canta cancións e móvese ao ritmo dunha música. 

Participa nas dramatizacións e nas escenificacións. 

 

 

AVALIACIÓN FINAL 6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Ten unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 

Sinala partes simétricas do seu corpo e do doutros. 

Progresa na adquisición de hábitos e de actitudes relacionados coa seguridade persoal, 

coa hixiene e co fortalecemento da saúde. 

Amosa unha lateralidade dominante. 

Identifica o lado dereito e o esquerdo. 

Realiza as actividades de forma controlada e sen axuda. 

Aplica axeitadamente a coordinación óculo-manual en actividades                            de 

motricidade fina. 

Realiza grafos seguindo a dirección correcta. 

Resolve crebacabezas e labirintos axeitados á súa idade. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Realiza seriacións e clasificacións. 
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Recoñece propiedades de obxectos: calidades e situacións: pesado-lixeiro, rápido-lento; 

cores e as súas tonalidades: amarela, azul, verde, laranxa, rosa, marrón, morada, gris; 

formas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo; corpos xeométricos: esfera, 

cubo, cono; tamaños: grande, mediano e pequeño. 

Utiliza as nocións espaciais: primeiro, entre-último, antes-despois, o outro,      esquina. 

Utiliza as nocións temporais: sempre-nunca, onte-hoxe-mañá. 

Compara magnitudes: máis longo que/ca, máis curto que/ca, máis ancho-máis estreito, 

hai máis-hai menos. 

Utiliza os cuantificadores básicos: máis que/ca-menos que/ca, ningún, varios, enteiro, 

parte, metade, tantos como/coma, igual que/ca. 

Utiliza a serie numérica e relaciona a cantidade e o grafo ata o 10, e os ordinais do 1º ao 

6º. 

Resolve situacións problemáticas sinxelas. 

Nomea algunhas unidades de medida natural (man, pé, etc.). 

Relaciónase e participa en actividades de grupo. 

Toma iniciativa. 

Respecta as normas de convivencia. 

Observa e identifica os cambios que se producen na Natureza. 

Interpreta o tempo atmosférico. 

Identifica os días da semana. 

Utiliza correctamente os obxectos de uso habitual. 

Nomea os membros da súa familia. 

Coñece as dependencias da casa e as súas función. 

Diferencia partes dunha planta. 

Nomea animais que viven en distintos medios. 

Coñece e valora a utilidade dos animais na súa relación coas persoas. 

Coñece e valora a utilidade das plantas na súa relación coas persoas. 

Goza participando en festas e en acontecementos populares. 

Coñece e valora o traballo dalgunhas profesións. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Le e interpreta imaxes e pictogramas, descubrindo semellanzas e diferenzas.   

Comprende as explicacións e as mensaxes que lle dan. 

Marca con palmadas os golpes de voz das palabras. 

Discrimina, auditiva e visualmente, os fonemas, vogais e consonantes, e realiza as súas 

grafías. 

Reproduce textos sinxelos: poemas, adiviñas, contos, series. 

Ordena imaxes seguindo unha secuencia temporal. 

Coñece, manexa e nomea os medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

Utiliza materiais para a expresión plástica e goza coas súas producións e cos dos outros e 

outras. 

Coñece algunhas obras de arte. 

Adáptase ao ritmo dunha música ou dunha canción. 

Discrimina o son dalgúns instrumentos musicais. 

Canta cancións populares. 

Participa e goza coas dramatizacións, coa danza e co xogo simbólico. 

 

 

AVALIACIÓN FINAL DE CICLO  

 

ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Expresa emocións e sentimentos, e ponlles nome: tristeza, alegría, medo, sorpresa, 

enfado. 

Ten unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 

Identifica e sinala segmentos e elementos no seu corpo e no dos demais. 

Coñece os órganos dos sentidos e as súas funcións 

Manifesta actitudes e hábitos relacionados coa seguridade persoal, coa hixiene e co 

fortalecemento da saúde. 

Aplica a coordinación óculo-manual en actividades diversas. 
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Manifesta unha lateralidade dominante: destra, zurda. 

Actúa con seguridade e con confianza nas súas posibilidades. 

Amosa actitudes de axuda, de respecto e de colaboración. 

 

ÁREA II. COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Realiza seriacións, clasificacións e ordenacións 

Recoñece propiedades de obxectos: grande-pequeno, longo-curto, groso-delgado, 

pesado-lixeiro, alto-baixo, ancho-estreito, brando-duro, cheo-baleiro. 

Cores: vermella, azul, amarela, verde, rosa, laranxa, marrón, branca, negra, gris e 

morada, e as súas tonalidades claras e escuras. 

Formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo. 

Corpos xeométricos: esfera, cubo, cono. 

Tamaños: grande, mediano, pequeno- 

Texturas: liso, rugoso, suave, áspero. 

Situacións: mollado-seco, aberto-pechado, estirado-encollido, de fronte-de costas. 

Utiliza as nocións espaciais: dentro, fóra, enriba, debaixo, arriba, abaixo, preto, lonxe, 

esquina, recuncho, centro, entre, primeiro, último, o outro, diante, detrás, subir, baixar, 

arredor, xunto, separado. 

Utiliza as nocións temporais: onte, hoxe, mañá, tarde, noite, antes, despois, rápido, 

lento, sempre, nunca. 

Discrimina cuantificadores básicos: moitos, poucos, máis que/ca, menos que/ca, tantos 

como/coma, igual, metade, par. 

Utiliza os dez primeiros números e os ordinais do primeiro ao sexto, e realiza os seus 

grafos. 

Resolve situacións problemáticas que implican sinxelas operacións de suma e de resta. 

Coñece e respecta as normas elementais de convivencia. 

Relaciónase, participa e toma iniciativas en actividades de grupo. 

Amosa interese por coñecer, por observar e por explorar as características               do 

medio. 

Sente curiosidade e interese polos obxectos e medios tecnolóxicos da Información e da 

Comunicación, e utilízaos de maneira axeitada. 

Respecta as regras dos xogos. 

Valora a importancia dos animais e das plantas na súa relación coas persoas.   

Coñece a utilidade dalgúns servizos relacionados co consumo: tendas. 

Coñece algunhas profesións, e valóraas e respéctaas. 

Coñece os elementos de vida: auga, sol, terra e aire, e a súa utilidade. 

Coñece os días da semana, as estacións do ano e nomea algunha das súas 

características. 

 

ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Comprende mensaxes orais e responde a elas. 

Le e interpreta imaxes e pictogramas. 

Pronuncia correctamente e estrutura ben as frases. 

Ordena imaxes seguindo a secuencia temporal. 

Percibe semellanzas e diferenzas en imaxes e en palabras. 

Coñece, manexa e nomea medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

Utiliza materiais e instrumentos para a expresión plástica. 

Observa e amosa interese por obras de arte. 

Adáptase ao ritmo dunha música. 

Canta cancións. 

Discrimina sons e identifica a fonte que os produce. 

Discrimina algúns contrastes básicos: longo-curto, forte-suave, agudo-grave. 

Mantén unha actitude de escoita nas audicións. 

Participa nas dramatizacións, na danza e no xogo simbólico. 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

Á hora de explicitar os principios metodolóxicos que guiarán a nosa práctica educativa é 

necesario facer referencia; dende unha fundamentación psicolóxica, á etapa na que se atopan 
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e as características que amosan os nenos e nenas de Educación Infantil, xa que o 

coñecemento psicolóxico dos nenos e nenas permitiranos comprendelos, axudarlles a adecuar 

a nosa acción didáctica a eles. 

O alumnado do 2º Ciclo de la Educación Infantil (3-6 años); seguindo a teoría de Piaget, 

atópanse na etapa preoperacional, unha etapa caracterizada por un razoamento intuitivo que 

dará paso a un razoamento prelóxico. Nesta etapa prodúcese unha transformación da 

intelixencia, e aparece e se afianza a función simbólica posibilidade de substituír unha acción 

ou un obxecto por un signo (palabra, imaxe, símbolo). Durante esta etapa os nenos presentan 

una serie de características; como: a centración, o estatismo, a irreversibilidade, o 

egocentrismo; que se traduce nunha serie de rasgos: animismo, realismo, fenomenismo e 

artificialismo. Ademais, amosan unha tendencia espontánea a percibir a realidade coma un 

todo globalizado debido ao sincretismo da súa percepción.  

De acordo coas características do alumnado, sinalar que; dende unha fundamentación 

pedagóxico-didáctica, a metodoloxía que guiará a nosa tarefa educativa será activa e baseada 

nunha visión contrutivista do aprendizaxe e nos principios de intervención educativa e os 

principios metodolóxicos recollidos no currículo vixente. Así, basearémonos nunha  perspectiva 

globalizadora, na que aproximaremos aos cativos ao que han de aprender dende unha 

perspectiva integrada, diversa e de forma dinámica e interrelacionada; tal e como sinalaba 

Decroly. Ademais, seguindo a Ausubel, fomentaremos nos nosos alumnos aprendizaxes 

significativas, planificando propostas educativas ligadas aos intereses dos nenos e aos seus 

coñecementos previos e prestando especial atención ás necesidades e individualidades de cada 

un dos nenos realizando as actividades diarias en contextos de colaboración; facendo realidade 

o principio de individualización e socialización.  

Amais atenderemos ao estadio evolutivo e o ritmo e estilo de maduración, 

desenvolvemento e aprendizaxe de cada neno, facendo realidade o principio de consistencia 

evolutiva. A nosa metodoloxía estará centrada tamén no aprendizaxe por descubrimento e o 

principio de actividade; tal e como propoñía Vigotsky, deixando que o neno actúe, investigue, 

observe, manipule e se sinta protagonista e artesán do seu proceso de ensino-aprendizaxe. 

Tamén, o principio de actividade lúdica, presidirá todo acto educativo, xa que o xogo nesta 

etapa, constitúe a principal fonte de actividade infantil.  

Dende a concepción da nosa metodoloxía tampouco podemos esquecer o tratamento e a 

importancia que daremos a que o neno adquira de forma progresiva e gradual; xa dende a 

etapa base do sistema educativo, habilidades, destrezas e actitudes relacionadas coas oito 

competencias básicas, xa tratadas noutro apartado anterior. 

Dentro da metodoloxía na que nos baseamos, tamén está o traballo por proxectos, unha 

forma de traballo nas aulas que favorece o enfoque globalizador e desenvolve as competencias 

básicas no noso alumnado, convertendo ao neno nos verdadeiros protagonistas da súa 

aprendizaxe e axundándoos a identificar problemas e cousas para aprender, tomar decisións 

consensuadas, relacionarse e aprender entre iguais, buscar canles de autonomía (aprender a 

aprender), saber que do erro tamén se aprende, presentar ideas, a debatir, a traballar en 

grupos, a buscar infomación e a traballar con esa información, seleccionándoa, procesándoa e 

elaborándoa. 

Todos estos principios metodolóxicos levaránse a cabo nun clima que proporcione ao 

neno unha educación e un ambiente afectivo-emocional axeitado no que se sintan seguros e 

no que constrúan o coñecemento a partir dunha autoimaxe positiva; fío conductor de todo 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

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

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia,  e mailo Decreto 229/2011 do 7 de 

decembro, pola que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia, a nosa intervención educativa contemplará como principio, 

a diversidade do alumnado. 

Partimos da concepción de que todo grupo é heteroxéneo, xa que na aula conviven nenos 

e nenas con distintas bagaxes culturais, biolóxicos, con diferentes ritmos de aprendizaxe... o 

que chamamos diversidade. Esa diversidade entenderase como un elemento enriquecedor para 

configurar a súa personalidade e aproveitarase para o coñecemento doutras realidades 

culturais, familiares, hábitos, celebracións... que axudará a unha aceptación das diferenzas e 

características dos demais. 
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Empregaremos sempre unha atención individualizada esixindo a cada alumno/a segundo as 

súas posibilidades e adaptando en todo momento cada actividade, para que todos/as as poidan 

realizar. 

Dende o Departamento de Orientación tomaranse as medidas necesarias segundo as 

necesidades que se atopen. Contamos con dúas mestras de apoio que desenvolven  labores de 

reforzo nas aulas onde hai casos que así o requiren. 

Dende a metodoloxía escollida asegurarase un correcto tratamento da diversidade que  nos 

permita xerar un conxunto de propostas que favorezan unha resposta axeitada as distintas 

necesidades, intereses e capacidades do alumnado, respectando sempre un traballo común de 

base e intención formativa global que permita a consecución das competencias básicas e dos 

obxectivos de cada curso e da etapa. 

O tratamento e as medidas de atención á diversidade que se adopten irán encamiñadas 

en todo momento a lograr que todo o alumnado acade os obxectivos xerais e serán levadas a 

cabo baixo os principios de normalización (adoptando en primeiro lugar as medidas máis 

ordinarias posibles de intervención para deixar para o último caso as máis extraordinarias) e o 

de inclusión (facendo que todos os rapaces e rapazas compartan os mesmos espazos, 

participando activamente). Para atender á diversidade que se presenta na aula, teremos en 

conta: 

A modificación dos tempos nas actividades segundo os ritmos de cada neno e nena. 

A adaptación da axuda pedagóxica segundo os resultados obtidos. 

A adecuación dos contidos e da metodoloxía ás necesidades dos nenos e do momento. 

A adaptación das actividades aos alumnos e alumnas. 

Os procesos de socialización e a formación en valores. 

Os problemas de convivencia. 

A manipulación a diversidade de materiais e recursos. 

A axeitada relación coas familia dos nenos. 

Os medios humanos e os recursos para a prevención de posibles deficiencias. 

A adaptación da programación, xa que ten un carácter aberto e flexible. 

A integración de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. 

 

 

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES. 

O currículo oficial recoñece a importancia de promover dende idades temperás, o 

desenvolvemento de novas actitudes e valores.  

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, sinalar que, a 

educación en valores dende a transversalidade, impregnará toda a nosa programación e as 

diferentes programacións de aula cun compromiso de facelos presentes mediante 

comportamentos, hábitos e actitudes en todo o proceso de ensino-aprendizaxe e a cotío na 

aula. 

 

Con respecto á educación en valores traballaremos os referidos a:  

 

Valores de carácter interpersoal-social: 

Morais e cívicos. 

Para a paz e convivencia.  

Ambiental. 

Do consumidor. 

Igualdade de oportunidades entre os sexos. 

Sexual.  

Saúde. 

Viaria. 

 

Valores persoais:  

Autoconcepto. 

Autoestima. 

 

Valores de carácter funcional-instrumental:  

A comprensión e expresión oral escrita. 

A comunicación audiovisual. 
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As tecnoloxías da información e comunicación. 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO.  

Dende a educación infantil pretendemos colaborar en todas as actividades propostas 

polos distintos equipos do centro dentro de cada plan: TIC, Proxecto Lector, Lingüístico. A 

concreción será a seguinte: 

 

CONCRECIÓN DO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: 

Identificar as partes básicas dun equipo informático. 

Introducir aos alumnos no coñecemento e manexo dos elementos de comunicación co 

ordenador: rato e teclado. 

Realizar as operacións máis elementais cun equipo informático: acender e apagar, abrir e 

pechar un xogo… 

Manexar aplicacións de carácter lúdico adaptadas á etapa. 

Desenvolver actitudes de respecto ao material. 

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES  

Uso do encerado dixital para realizar operacións sinxelas. 

Abrir e pechar un xogo concreto. 

Coñecemento dos ordenadores e os seus compoñentes: pantalla, rato, escritorio, iconas… 

Manexo do rato. 

Introdución ao manexo do teclado. 

Utilización de programas educativos: Trampolín, Pipo, JClic, Primeiros Pasos e recursos 

educativos da web da Xunta. 

 

CONCRECIÓN DO PLAN LECTOR 

Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

Potenciar a comprensión lectora dende as idades máis temperás. 

Conseguir que a lectura sexa un elemento de disfrute persoal. 

Ofrecer a posibilidade de manipular na Biblioteca de aula e de centro diversos materiais. 

Responsabilizar ao alumnado do coidado e manexo de diferentes soportes lectores. 

Aceptar e poñer en práctica como usuarios as normas dunha biblioteca. 

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES  

Itinerarios Lectores: os documentos que se empregarán nas diferentes actividades de 

lectoescritura ao longo da etapa secuenciados por niveis: tipoloxía(contos, adiviñas, poemas, 

bandas deseñadas, teatro…), soportes(papel, audiovisual, virtual…), títulos… 

Actividades de lectoescritura secuenciadas por niveis: manipulación do material lector de 

xeito individual en diferentes momentos e espazos, escoita colectiva de contos e realización de 

actividades arredor deles, escritura a partir do escoitado ou lido… 

 



40 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

PRIMEIRO CICLO 
 

LINGUAS E LITERATURA 

 

Competencias básicas en comunicación lingüística. 

 

Ser capaz de comprender e producir mensaxes orais  que teñen finalidade didáctica ou 

son de uso cotiá. 

Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos respectando as 

regras básicas que os rexen 

Ser capaz de comprender diferentes textos escritos . 

Ser capaz de usar estratexias para escribir correctamente.(Regras ortográficas 

aprendidas) 

Ser capaz de escribir  textos propios relacionados co ámbito escolar e coas súas 

experiencias 

Ser capaz de ler e comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a súa 

idade e intereses. 

Ser capaz de identificar e usar conceptos gramaticais básicos como sílaba, palabra....... 

Ser capaz de interesarse pola lectura e escritura como medio para disfrutar e aprender. 

 

Contribución da Área de Lingua Castelá ao desenvolvemento  doutras competencias 

básicas. 

 

Competencia matemática. 

ser capaz de secuenciar historias ,ordenar viñetas. 

utilizar a lingua para poñer en marcha procesos e razoamento. 

Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico. 

Ser capaz de buscar información en textos informativos relacionados co mundo físico 

(animais , plantas......) 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Iniciarse no uso do ordenador 

Uso correcto da biblioteca 

Competencia social e cidadá. 

Desenvolver habilidades de comunicación necesarias para a convivencia, o respeto e a 

solidariedade. 

Practicar o dialogo e a negociación como forma de resolver conflictos. 

.Competencia cultural e artística. 

Contribuír ao desenvolvemento desta competencia mediante a lectura e a valoración de 

obras literarias infantís de diferentes épocas e culturas. 

Competencia para aprender a aprender 

A lectura posibilita o acceso o coñecemento e a escritura facilita a súa reelaboración. 

(resumir lecturas, facer exposicións orais  ).    

Mellorar a velocidade lectora e a comprensión, así como a correcta expresión dos 

coñecementos, contribúen ao desenvolvemento desta competencia. 

 Autonomía e iniciativa persoal. 

Elección con criterio propio entre varias opcións. 

 

 

Obxectivos  

Comprender as ideas esenciais dos textos e mensaxes orais e establecer relacións 

sinxelas entre elas  

Recitar e dramatizar textos orais sinxelos con pronuncia, ritmo e entoación adecuados  
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Participar nas diversas situacións de comunicación escrita e oral que se presentan na 

aula e a vida cotiá, mostrar actitudes de interese e iniciativa e respectar as normas básicas da 

linguaxe  

Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender textos de distinta 

procedencia  

Identificar os diferentes elementos da lingua oral e da lingua escrita que se traballan na 

aula ( 

Iniciar, de forma intuitiva, a toma de conciencia da estructura das letras, sílabas, 

palabras e frases sinxelas  

Mostrar interese e curiosidade por textos escritos literarios e non literarios, tanto nos 

seus aspectos comprensivos como expresivos, e valorar a súa utilidade para outras 

aprendizaxes e o enriquecemento persoal  

Realizar correctamente a correspondencia entre os fonemas e as grafías en maiúsculas e 

minúsculas  

Ler textos literarios e non literarios sinxelos e comprender o seu contido e significado  

Utilizar os medios de comunicación impresos e audiovisuais para escoitar, ler e obter 

informacións de interese . 

Escribir textos sinxelos que respondan a necesidades concretas de comunicación  

respectando as normas elementais da escritura . 

Formar palabras novas a partir doutras, utilizando os recursos da lingua adecuados . 

Expresar oralmente desexos, sentimentos, experiencias e opinións, de forma clara, 

ordenada e respectuosa cos demais, e cun vocabulario apropiado en diálogos, narracións, 

descricións, invención de relatos, etc.  

Facer uso das tecnoloxías da información e da comunicación para obter, recoller e 

elaborar informacións sinxelas referidas a temas interesantes da vida cotiá . Iniciarse no uso 

do procesador de textos. 

Facer uso da biblioteca de aula e do centro para gozar da lectura e para buscar 

información de temas do seu interese. 

 

 

Contidos para o 1º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

Conceptos 

A lingua oral . 

Necesidade e situacións en que se utiliza. 

Formas que adopta segundo a situación e as intencións comunicativas (diálogo, 

narracións, explicacións, etc.). 

Elementos da comunicación oral: lingüísticos (pronuncia, entoación, ritmo) e non 

lingüísticos (posturas, xestos, etc.). 

Sons de vocais e consoantes. 

Sons e pronuncia de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; pl, pr, bl, br, güe, güi; fl, fr, 

dr, tr; cl, cr, gl, gr). 

 

Procedementos 

Comprensión e expresión en situacións de comunicación oral variadas, empregando 

adecuadamente as habilidades tanto lingüísticas coma non lingüísticas (*). 

Composición de contos, adiviñas e poemas sinxelos que teñan sentido e unha estructura 

lóxica, a partir de modelos dados (*). 

Escoita de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual e valoración do uso 

correcto da lingua e o respecto polas diferencias persoais (*). 

Discriminación de sons en palabras escritas ou en textos orais de diferente tipo (*). 

Formulación de preguntas máis importante (*). 

Utilización dos hábitos e normas básicas necesarias para a comunicación e o intercambio 

oral (quenda de palabra, atención, escoita, etc.) (*). 

Organización e planificación da propia conducta mediante o uso de produccións orais (*). 

 

Actitudes 
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Rexeitamento cara aos usos da lingua que supoñen unha discriminación ou unha falta de 

respecto cara aos demais . 

Valoración da lingua oral como medio de comunicación e fonte de diversión e 

enriquecemento persoal.. 

Interese e curiosidade por coñecer a tradición popular oral nas súas diversas formas . 

Respecto polas normas básicas necesarias para a comunicación e o intercambio oral . 

Valoración da utilidade da lingua oral como medio para organizar e planificar a propia 

conducta .. 

Respecto cara a outras opcións lingüísticas distintas da propia . 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Conceptos 

A lingua escrita  

Grafías das vocais e consoantes. 

Grafías de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; pl, pr, bl, br, güe, güi; fl, fr, dr, tr; cl, 

cr, gl, gr). 

A diérese. 

Xénero en nomes, adxectivos e determinantes. 

Os artigos  

Artigos indeterminados  

As regras de mb/mp. 

Diversidade de situacións cotiás en que é necesaria a lingua escrita . 

Relacións fundamentais e máis regulares entre a lingua oral e escrita: correspondencia 

entre fonemas e grafemas .  

Texto escrito como fonte de información, de aprendizaxe e de diversión ..  

Diversidade de textos escritos de uso práctico no contexto escolar e familiar (notas, 

invitacións, felicitacións, carteis, etc.) . 

Elementos lingüísticos e non lingüísticos (fotografías e debuxos) da comunicación escrita 

. 

Normas básicas da escritura (linealidade, separación de palabras, correspondencia 

forma-grafía, E como nexo, emprego de maiúsculas e minúsculas, emprego de xénero e 

número, etc.) .. 

 

Procedementos 

Copia das grafías das letras no caderno . 

Formulación de preguntas para comprender os textos lidos . 

Escritura de palabras coñecidas utilizando as letras coñecidas . 

Construcción de frases sinxelas utilizando os artigos determinados e indeterminados . 

Lectura de tarxetas de felicitacións e de invitacións para comprender a información máis 

relevante . 

Aprendizaxe de vocabulario novo con palabras que conteñan as grafías estudiadas . 

Creación de palabras novas mediante a substitución dunha letra . 

Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para obter e elaborar 

informacións sinxelas de interese infantil. 

Lectura de textos para a localización de palabras, sílabas e grafías novas . 

Composición de textos escritos como felicitacións, invitacións, notas, diarios, etc.  

Discriminación de palabras de xénero masculino e feminino. 

Utilización das normas básicas da escritura e aspectos gráficos (convencións da lingua 

escrita, presentación clara e ordenada, etc.  

Elaboración e interpretación de textos escritos sinxelos nos que se empreguen 

conxuntamente a linguaxe verbal e a imaxe (carteis, viñetas, etc.). 

Trazado das letras aprendidas seguindo a direccionalidade e pautas adecuadas . 

Lectura de palabras sinxelas nas que se sinalen as letras vocais e consoantes . 

Escritura de palabras utilizando as grafías maiúsculas e minúsculas . 

 

Actitudes 

Respecto polas normas básicas da escritura e valoración da necesidade destas . 

Interese polos textos escritos como instrumento de aprendizaxe e como medio de 
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expresión de opinións, sentimentos, historias reais e imaxinarias, etc. 

Valoración da lingua escrita como instrumento imprescindible para desenvolverse na vida 

cotiá . 

Actitude crítica fronte aos textos escritos que supoña unha discriminación ou falta de 

respecto aos demais (*). 

Esforzo por lograr unha presentación clara e ordenada . 

Interese e curiosidade por acceder á biblioteca do centro, así como polo uso das 

tecnoloxías da información e da comunicación, que alí se encontran, para obter e elaborar 

informacións sinxelas . 

 

Bloque 3. Educación literaria. 

 

Conceptos 

A tradición oral popular: diversidade de formas que presenta (refráns, adiviñas, 

panxoliñas, etc.)  

texto escrito como fonte de educación literaria, diversión e enriquecemento persoal   

Diversidade de textos escritos literarios infantís (contos, fábulas, poemas, etc.)  

 

Procedementos 

Lectura de textos escritos sinxelos de literatura infantil . 

Busca de textos orais e escritos de tradición literaria mediante a utilización da biblioteca 

da aula e do centro, e das tecnoloxías da información e da comunicación .  

Memorización e recitado de trabalinguas, panxoliñas, fábulas, adiviñas e refráns sinxelos 

nos que se utilicen palabras aprendidas . 

Elaboración de narracións fantásticas imaxinarias sinxelas que teñan sentido e unha 

estructura lóxica, a partir de modelos dados . 

Exploración das posibilidades da lingua escrita e lingua oral, mediante a elaboración de 

poemas, contos, rimas e xogos de palabras, a partir de modelos dados . 

 

Actitudes 

Valoración da literatura infantil como vehículo de educación literaria, diversión e 

enriquecemento persoal . 

Gozo co uso creativo da lingua . 

Curiosidade e interese pola lectura de textos literarios sinxelos (contos, poemas, fábulas, 

etc.) . 

Actitude crítica fronte aos textos literarios infantís que supoña unha discriminación ou 

falta de respecto aos demais . 

Curiosidade e interese pola lectura de textos literarios sinxelos (contos, adiviñas, 

panxoliñas, poemas, refráns, etc.) . 

Interese e curiosidade por coñecer a tradición popular oral nas súas diversas formas . 

 

Bloque 4 . Coñecemento da Lingua.  

 

Conceptos 

Elementos básicos da oración simple. Concordancia de xénero e número . 

Necesidade dun uso adecuado da lingua para poder comunicarse cos demais  . 

Ortografía básica (separación das palabras) . 

Vocabulario: sinónimos, antónimos e polisemia .. 

 

Procedementos 

Observación e exploración da linguaxe mediante a realización de diversos cambios na 

oración (expansións, supresións, cambios de orde, etc.) . 

Observación e análise de frases e palabras e identificación de regularidades sintácticas, 

morfolóxicas e ortográficas sinxelas . 

Aplicación da concordancia xénero e número entre artigo e nome nas comunicacións 

orais e escritas . 

Busca de sinónimos e antónimos a partir de palabras dadas . 

Elaboración de frases e textos sinxelos a partir de esquemas dados . 

Resolución de adiviñas, encrucillados sinxelos, etc. 
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Actitudes 

Valoración da necesidade de normas básicas que regulen a comunicación lingüística en 

diferentes contextos e interlocutores . 

Rexeitamento cara a aquelas mensaxes dos medios de comunicación impresa e 

audiovisual que impliquen algunha forma de discriminación . 

Respecto cara ás normas básicas da lingua . 

Interese e esforzo por mellorar as propias produccións lingüísticas . 

Gozo co uso creativo da lingua . 

 

Contidos para  2º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

Conceptos 

A lingua oral  

A comunicación verbal e non verbal. 

Necesidade e situacións en que se utiliza. 

Formas que adopta segundo a situación e as intencións comunicativas (diálogo, 

narracións, explicacións, etc.). 

Elementos da comunicación oral: lingüísticos (pronuncia, entoación, ritmo) e non 

lingüísticos (posturas, xestos, etc.). 

Sons e pronuncia de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, ci; ga, go, gu, 

gue, gui; br- e bl-). 

 

Procedementos 

Organización e planificación da propia conducta mediante o uso de produccións orais . 

Composición de adiviñas, relatos  breves e poemas sinxelos que teñan sentido e unha 

estructura lóxica, a partir de modelos dados . 

Discriminación de sons en palabras escritas ou en textos orais de diferente tipo . 

Comprensión e expresión en situacións de comunicación oral variadas e emprego 

adecuado das habilidades tanto lingüísticas como non lingüísticas . 

Utilización dos hábitos e normas básicas necesarias para a comunicación e o intercambio 

oral (quenda de palabra, atención, escoita, etc.) . 

Escoita de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual e valoración do uso 

correcto da lingua e do respecto polas diferencias persoais . 

Formulación de preguntas previas á lectura dun texto informativo, para facilitar a 

localización da información máis importante . 

 

Actitudes 

Interese polos textos orais como instrumento de aprendizaxe e como medio de expresión 

de opinións, sentimentos, historias reais e imaxinarias, etc . 

Valoración da lingua oral como instrumento imprescindible para desenvolverse na vida 

cotiá.  

Actitude crítica fronte aos textos orais que supoña unha discriminación ou falta de 

respecto aos demais . 

Esforzo por lograr unha presentación oral clara e ordenada . 

Valoración da utilidade da lingua oral como medio para organizar e planificar a propia 

conducta . 

Interese e curiosidade por coñecer a tradición popular oral nas súas diversas formas . 

Respecto polas normas básicas necesarias para a comunicación e o intercambio oral . 

Valoración da lingua oral como medio de comunicación e fonte de diversión e 

enriquecemento persoal . 

Respecto cara a outras opcións lingüísticas distintas da propia . 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Conceptos 

A lingua escrita (1, 2): 
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Grafías de grupos de sílabas (ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, ci; ga, go, gu, gue, gui; 

br- e bl-). 

O texto escrito como fonte de información, de aprendizaxe e de diversión .  

Contextos comunicativos habituais en que é necesaria a lingua escrita . 

Resumo de información en fichas. O resumo de textos narrativos: comezo, nó, desenlace 

(1, 2, 4). 

 Diversidade de textos escritos de uso práctico no contexto social, escolar e familiar (*): 

A descrición de persoas, animais e lugares. 

As notas escritas. 

Os carteis informativos. 

Os folletos de instruccións.  

A noticia.  

Os titulares. 

A lista.  

Os carteis comerciais. 

Os anuncios. 

As cartas.  

A Postal. 

Elementos lingüísticos e non lingüísticos (fotografías e debuxos) da comunicación escrita 

. 

Procedementos 

Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para obter e elaborar 

informacións sinxelas de interese infantil . 

Escritura de palabras coñecidas utilizando as letras coñecidas . 

Composición de textos escritos como resumos, invitacións, notas, diarios, etc.  

Copia das grafías das letras no caderno . 

Lectura de textos escritos de diferente tipo para comprender a información máis 

relevante (*). 

Aprendizaxe de vocabulario novo con palabras que conteñan as grafías estudiadas . 

Formulación de preguntas para comprender os textos lidos . 

Elaboración e interpretación de textos escritos sinxelos nos que se empreguen 

conxuntamente a linguaxe verbal e a imaxe (carteis, viñetas, etc.) . 

Actitudes 

Interese e curiosidade por acceder á biblioteca  do centro, así como polo uso das 

tecnoloxías da información e da comunicación, que alí se encontran, para obter e elaborar 

informacións sinxelas . 

Interese polos textos escritos como instrumento de aprendizaxe e como medio de 

expresión de opinións, sentimentos, historias reais e imaxinarias, etc . 

Rexeitamento cara aos usos da lingua escrita que supoñen unha discriminación ou unha 

falta de respecto cara aos demais . 

Esforzo por lograr unha presentación escrita clara e ordenada . 

Valoración da lingua escrita como instrumento imprescindible para desenvolverse na vida 

cotiá . 

 

Bloque 3. Educación literaria. 

 

Conceptos 

Textos en prosa e en verso.  

Expresións populares . 

As partes do conto: cando ocorre, os personaxes, o lugar . 

Diversidade de textos escritos literarios infantís (contos, fábulas, adiviñas, poemas, etc.) 

. 

 

Procedementos 

Exploración das posibilidades da lingua escrita e lingua oral, mediante a elaboración de 

poemas, contos, rimas e xogos de palabras, a partir de modelos dados . 

Lectura de textos escritos sinxelos de literatura infantil . 

Memorización e recitado de trabalinguas, panxoliñas, fábulas, adiviñas e refráns sinxelos 

nos que se utilicen palabras aprendidas . 
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Elaboración de relatos sinxelos e curtos imaxinarios que teñan sentido e unha estructura 

lóxica, a partir de modelos dados . 

Busca de textos orais e escritos de tradición literaria mediante a utilización da biblioteca 

da aula e do centro, e das tecnoloxías da información e da comunicación . 

Actitudes 

Gozo co uso creativo da lingua . 

Curiosidade e interese pola lectura de textos literarios sinxelos (contos, adiviñas, 

poemas, refráns, etc.) . 

Actitude crítica fronte aos textos literarios infantís que supoña unha discriminación ou 

falta de respecto aos demais . 

Valoración da literatura infantil como vehículo de educación literaria, diversión e 

enriquecemento persoal . 

Interese e curiosidade por coñecer a tradición popular oral nas súas diversas formas . 

 

Bloque 4 . Coñecemento da Lingua.  

 

Conceptos 

A letra, a sílaba, a palabra. O alfabeto  

O campo semántico  

O enunciado. Os artigos determinados  

O nome común. Nomes individuais e colectivos. Os nomes de parella e as súas crías. Os 

nomes propios. A maiúscula  

O xénero dos nomes. A concordancia . 

Os adxectivos. Os diminutivos.  Os aumentativos . 

O verbo. O tempo presente. O tempo pasado. O tempo futuro. Concordancia entre 

suxeito e verbo . 

O prefixo des- para expresar accións contrarias. O prefixo in- para formar contrarios. Os 

sufixos . 

A sílaba. O guión. A diérese en güi, güe.  

O número das palabras. As familias de palabras . 

Palabras derivadas. As palabras compostas. As palabras polisémicas . 

 

 

Criterios de Avaliación 

 

Escoitar e Falar 

Comprender textos orais de uso habitual formulando preguntas do que non se 

comprende Comprender ben. 

Coñecer e reproducir cancións, poemas, adiviñas, trabalinguas........ especialmente da 

literatura popular. 

Participar en situacións comunicativas da aula. Usar fórmulas e tratamento adecuado 

para saudar,despedirse, presentarse, escusarse e solicitar axuda.Respectar e pedir a quenda 

de palabra.Escoitar, respectar as opinións alleas,chegar a acordos e expresar opinións 

razoadas. 

Expresar oralmente de forma clara vivencias, feitos, sentimentos.  

Rexeitar usos discriminatorios no uso da lingua.   

 

Ler e escribir 

Ler con fluidez textos de diverso tipo empregando entoación, ritmo e pronuncia 

axeitadas. 

Utilizar estratexias de comprensión lectora (volver atrás, adiante... ) e localizar 

información concreta . Responder a preguntas sobre o lido.. 

Producir e reescribir textos diferentes e variados (notas,invitacións, avisos, felicitacións,  

carteis, descricións, contos, poemas...), respectando as normas ortográficas e gramaticais 

básicas (mp, mb, uso das maiúsculas), as relacionadas coa ortografía natural e coa 

segmentación correcta das palabras. 

Presentar os escritos de forma clara e limpa. 

Amosar interese pola lectura utilizando de forma habitual os libros como medio de 

diversión dentro e fora da aula.(biblioteca de aula, biblioteca do centro). 
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Buscar e elaborar informacións sinxelas sobre temas de interese infantil utilizando as 

tecnoloxías da comunicación e información. 

 

Reflexionar sobre a lingua 

Identificar intuitivamente texto, frase, palabra, nome común, nome propio, masculino e 

feminino, singular e plural, verbo. 

Transformar oracións, substituír palabras,ordenar frases. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Competencias básicas 

 

Coñecer e valorar a información e manexo dos números con distintas finalidades e 

utilizalos en distintas situacións da vida cotiá. 

Realizar cálculos con números explicando o proceso a seguir e aplicar estas operacións 

asociadas a situacións reais. 

Manexar medidas utilizando magnitudes e unidades adecuadas e expresar as estratexias 

persoais desenvolvidas. 

Identificar liñas, formas e corpos xeométricos, describir as súas características e 

empregalas para distintos fins e situacións. 

Elaborar estratexias na resolución de problemas elixindo as formas máis adecuadas para 

a súa resolución ordenada, clara e concisa. 

Recompilar datos e informacións do seu entorno, representalos de diversas formas e 

interpretalos coa finalidade de producir mensaxes con eles. 

Recoñecer a presencia das matemáticas no noso mundo e a súa utilización con 

creatividade e rigor. 

 

Contribución da área de matemáticas ó desenvolvemento doutras competencias 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Lectura comprensiva das tarefas a realizar. 

Reflexionar sobre o lido. 

Verbalizar os procesos e resultados 

 

Competencia e interacción co mundo  

Recoñecemento de formas e figuras xeométricas no entorno. 

Facer medicións. 

Describir itinerarios. 

Describir a posición de obxectos no espacio. 

 

Competencia dixital 

Introducción ó uso da calculadora para comprobar cálculos 

Desenvolver destrezas para seleccionar na pantalla iconas que permitan acceder a 

programas matemáticos. 

Usar programas de numeración e cálculo 

 

Competencia social e cidadá 

Interacción social na aula 

Flexibilizar o pensamento (diferentes formas de chegar ós mesmas conclusións por 

distintos camiños) o que fomenta a tolerancia e o respecto a distintos puntos de vista. 

Adquisición de habilidades sociais e traballo en equipo. 

 

Competencia cultural e artística 

Desenvolver a orientación espacial. 

Poñer en práctica técnicas de observación. 

 

Aprender a aprender 

Desenvolver estratexias para resolver problemas 
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Desenvolver a capacidade de aceptar solucións distintas as propias. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

Establecer estratexias para resolver problemas. 

Revisar planes e rectificar erros. 

Aceptar erros e buscar novas formas de solución. 

 

Obxectivos para o Primeiro Ciclo  

 

Recoñecer situacións na vida cotiá para cuxa comprensión e resolución deban aplicar os 

algoritmos da suma e resta e multiplicación. 

Manexar os números e desenvolver estratexias de cálculo . 

Utilizar as unidades de medida de lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo e realizar 

medicións sinxelas utilizando instrumentos variados e unidades naturais e non convencionais 

de medida pertinentes.  

Describir e recoñecer situacións dun obxecto respecto doutro no contorno, tomar como 

referente o esquema corporal propio e debuxar percorridos de camiños sobre una rede 

cuadriculada, utilizando as direccións . 

Identificar no contorno e en obxectos da vida cotiá formas planas, poliedros e corpos 

redondos utilizando as súas propiedades para describir a realidade e desenvolvendo gusto por 

apreciar o valor estético das mesmas  

Desenvolver estratexias persoais de cálculo mental e cálculo aproximado aplicándoas á 

resolución de problemas de sumas e restas. 

Utilizar algunhas estratexias persoais e as tecnoloxías da información e comunicación 

para organizar a información referida a feitos e sucesos vividos e representalos graficamente . 

Estimar e arredondar o resultado dun cálculo ata a decena máis próxima escollendo entre 

varias solucións e valorando as respostas razoables.  

Resolver problemas explicando oralmente o significado dos datos, a situación formulada, 

o proceso seguido e as solucións obtidas.  

Confiar nas propias posibilidades para resolver situacións da vida cotiá que requiran a 

aplicación das matemáticas, curiosidade, interese e constancia na busca de solucións.  

 

 

Contidos de Matemáticas para o 1º Curso 

 

Bloque 1. Números e operacións 

 

Conceptos 

Números do 0 ao 99. Cantidade e grafía.  

Relación “maior que”,“menor que, igual e distinto.  

Número anterior e posterior.  

Series numéricas.  

Sumas e restas en vertical.  

Sumas e restas de números de dúas cifras en vertical.  

Sumas de tres sumandos en vertical.  

Sumas de dous e tres sumandos levando.  

Propiedade conmutativa da suma.  

Números ordinais ata o 10º. 

 

Procedementos 

Lectura e escritura dos números do 0 ao 99.  

Dictado de números do 0 ao 99.  

Descomposición dos números ata o 99. 

Uso dos símbolos =, ≠, >, < con números e elementos dun conxunto.  

Ordenación de números ata o 99. 

Escritura do número anterior e posterior.  

Recoñecemento da suma como unión de elementos. 

Realización de sumas e restas con resultado menor que 10 na recta numérica.  

Suma e resta de números de dúas cifras en vertical e horizontal. 
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Suma de tres sumandos levando. 

Escritura e uso dos ordinais ata o 10º.  

Elaboración de estratexias de cálculo.  

Resolución de problemas de sumas e restas.  

Elección da operación entre dous números dado o resultado.  

Resolución de problemas en situacións reais.  

Invención da pregunta dun problema.  

Invención do enunciado dun problema cos datos.  

 

Actitudes 

Disposición para utilizar os números e expresar información.  

Fomento do gusto polo traballo ben realizado. 

Fomento do respecto ás persoas independentemente das súas calidades físicas.  

Desenvolvemento de estratexias persoais no cálculo.  

Valoración da importancia de distintas solucións ante un mesmo problema.  

Recoñecemento da importancia dos números para expresar información de situacións 

reais.  

 

Bloque 2. A medida: estimación e cálculo de magnitudes 

 

Conceptos 

Máis que, menos que, tantos como.  

Alto, baixo. Longo, curto.  

Mañá, tarde, noite.  

Antes, despois.  

Medida de lonxitudes con unidades corporais e elección da unidade.  

Pesa máis, pesa menos.  

Cabe máis, cabe menos.  

Días da semana.  

Onte, hoxe, mañá.  

Mes anterior e posterior.  

Meses do ano. O calendario. 

reloxo. A hora en punto. A media hora.  

Moedas de euro e de céntimo de euro.  

 

Procedementos 

Identificación de obxectos longos-curtos e altos-baixos.  

Ordenación dunha secuencia temporal con antes-despois e mañá–tarde-noite.  

Comparación de cantidades e uso das expresións “máis que”, “tantos como” e “menos 

que”.  

Uso de “máis que” e “menos que” na comparación de pesos e capacidades. 

Lectura e escritura dos días da semana.  

Uso de onte, hoxe e mañá.  

Escritura do día anterior e posterior.  

Lectura e escritura dos meses e do mes anterior e posterior.  

Ler e debuxar a hora en punto.  

Uso das moedas de céntimo de euro para expresar cantidades.  

Uso das moedas de euro para expresar cantidades.  

 

Actitudes 

Valoración da importancia das matemáticas para dar información sobre o mundo que nos 

rodea.  

Apreciación do papel das matemáticas na vida cotiá.  

Confianza nas propias habilidades matemáticas e respecto por outras solucións distintas 

das propias.  

Importancia da división do ano en períodos para organizar distintas actividades.  

Valoración da importancia dos cartos e fomentar o consumo responsable.  

Importancia de establecer un horario para organizar o tempo de ocio e de traballo.  

Desenvolvemento de actitudes non sexistas nas diferentes profesións.  
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Bloque 3. Xeometría 

 

Conceptos 

Preto, lonxe, ao redor.  

Esquerda e dereita. Percorridos en cuadrícula.  

Liñas abertas e pechadas.  

Liñas rectas e curvas.  

Interior e exterior.  

círculo, o triángulo  

Cuadriláteros: cadrado e rectángulo.  

Simetrías e xiros.  

Cilindro, esfera  cono, prisma e cubo. 

A pirámide.  

 

Procedementos 

Recoñecemento de figuras planas.  

Interpretación e elaboración de percorridos en cuadrículas.  

Debuxo dunha figura dividida pola metade e división dunha figura enteira.  

Recoñecemento e trazado de liñas abertas e pechadas, rectas e curvas.  

Identificación do círculo en obxectos cotiáns. 

Identificación do triángulo.  

Descomposición de figuras.  

Reconstrucción de figuras simétricas.  

Series de figuras xiradas 90 graos.  

Identificación e trazado de rectángulos e cadrados.  

Identificación dos corpos redondos.  

Identificación do prisma e o cubo.  

Recoñecemento de corpos xeométricos.  

 

Actitudes 

Satisfacción e gusto polo traballo ben presentado.  

Valoración da representación xeométrica como unha ferramenta para representar 

situacións da vida cotiá. 

Curiosidade por atopar elementos xeométricos no noso contorno.  

Desenvolvemento da capacidade de expresar oralmente a opinión e o razoamento propio. 

( 

Valoración da capacidade de escoitar aos demais.  

Fomento de actitudes relacionadas coa participación e o respecto aos razoamentos 

doutros compañeiros. 

 

Bloque 4. Tratamento da información, azar e probabilidade 

 

Conceptos 

Gráficos de barras.  

Táboas de dobre entrada.  

 

Procedementos 

Creación dun gráfico de barras.  

Interpretación dun gráfico de barras.  

Representación de datos en táboas de dobre entrada.  

 

Actitudes 

Desenvolvemento do gusto polo traballo feito con orde e limpeza.  

Valoración dos gráficos como un método sinxelo e claro de representar datos.  

Fomento do uso dos gráficos para interpretar datos en contextos próximos ao alumno. 

Contidos de Matemáticas para o 2º Curso 

 

Bloque 1. Números e operacións 
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Conceptos 

Números do 0 ao 999. Cantidade e grafía. . 

Unidade, decena e centena. . 

Relación =, ≠, >, < . 

Número anterior e posterior. . 

Series numéricas. . 

A suma. Termos da suma. . 

A resta. Termos da resta. . 

Proba da resta. . 

A multiplicación. . 

As táboas de multiplicar do 0 ao 10. . 

 

Procedementos 

Lectura e escritura dos números do 0 ao 999. . 

Dictado de números do 0 ao 999.  

Descomposición dos números ata o 999.  

Uso dos símbolos =, ≠, >, < con números e elementos dun conxunto.  

Ordenación de números ata o 999.  

Escritura do número anterior e posterior.  

Recoñecemento da suma como unión de elementos.  

Sumas de dous e tres sumandos levando.  

Sumas e restas de números de tres cifras levando.  

Identificación dos termos da suma e a resta.  

Realización da proba da resta.  

Sumas e restas levando nas unidades ou nas decenas.  

Sumas e restas de centenas completas.  

Escritura de sumas de sumandos iguais como multiplicacións e viceversa.  

Elaboración, memorización e uso das táboas de multiplicar do 0 ao 10.  

Cálculo do dobre e do triplo dun número.  

Multiplicación dun número de dúas cifras por un número dunha cifra.   

Elaboración de estratexias de cálculo mental.  

Resolución de problemas de sumas, restas, multiplicación ..  

Elección da operación entre dous números dado o resultado.  

Resolución de problemas en situacións reais. 

Invención da pregunta dun problema.  

Invención do enunciado dun problema cos datos.  

 

Actitudes 

Disposición para utilizar os números e expresar información. 

Importancia da multiplicación como unha ferramenta para simplificar o cálculo.  

Fomento do gusto polo traballo ben realizado.  

Perseveranza na resolución de problemas e respecto ás solucións diferentes ás propias.  

Desenvolvemento de estratexias persoais no cálculo.  

Valoración da importancia de distintas solucións ante un mesmo problema.  

Recoñecemento da importancia dos números para expresar información de situacións 

reais. . 

Recoñecemento da calculadora como unha ferramenta de apoio para o cálculo. . 

 

Bloque 2. A medida: estimación e cálculo de magnitudes 

 

Conceptos 

Unidades de lonxitude: o quilómetro, o centímetro e o metro.  

Medida de lonxitudes con unidades corporais e elección da unidade.  

Unidades de masa. O quilo, medio quilo e cuarto quilo.  

A balanza. . 

Unidades de capacidade. O litro, o medio litro e o cuarto de litro.  

calendario.  

reloxo. A hora, a media hora, o cuarto de hora e os tres cuartos de hora.  
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Moedas de euro e de céntimo de euro.  

Os billetes de euro.  

 

Procedementos 

Uso da regra e o metro para medir en centímetros e elección da unidade de lonxitude 

adecuada. . 

Estimación de pesos e uso do quilo, o medio quilo e o cuarto de quilo para expresar 

pesos. . 

Estimación e uso da equivalencias entre o litro, o medio litro e o cuarto de litro. . 

Situación de datas no calendario.  

Lectura e escritura da hora “en punto”, “e media” e “e cuarto” en reloxos analóxicos e 

dixitais.  

Identificación da media hora, o cuarto de hora e a hora en minutos.  

Lectura e escritura da hora en reloxos analóxicos e dixitais.  

Uso as moedas de euro e as de céntimo.  

Uso dos billetes de euro para dar prezos.  

Uso das moedas e billetes de euro para dar o cambio.  

 

Actitudes 

Valoración da importancia das matemáticas para dar información sobre o mundo que nos 

rodea.  

Confianza nas propias habilidades matemáticas e respecto por outras solucións distintas 

das propias.  

Valoración da importancia do diñeiro e fomento do consumo responsable.  

Importancia da medida como unha ferramenta para coñecer o mundo que nos rodea.  

Recoñecemento da importancia de elixir a unidade adecuada para expresar lonxitudes.  

Gusto pola precisión nas medidas e curiosidade polo peso de obxectos cotiáns.  

Importancia de establecer un horario para organizar o tempo de estudo e de lecer.  

Predisposición para evitar actitudes consumistas e favorecer iniciativas solidarias con 

outras persoas que teñen menos.  

 

Bloque 3. Xeometría 

 

Conceptos 

Orientación no plano. Dereita e esquerda.  

Liña recta, poligonal e curva.  

Rectas secantes. O punto.  

Os polígonos e os seus elementos.  

Círculo e circunferencia.  

Simetrías.  

Prisma, cubo e pirámide.  

Os corpos redondos.  

 

Procedementos 

Identificación de liñas rectas, poligonais e curvas.  

Identificación do punto de corte de dúas rectas.  

Identificación de polígonos e os seus elementos.  

Discriminación entre o triángulo, o cuadrilátero, o pentágono e o hexágono.  

Diferenciación da circunferencia e o círculo.  

Identificación e trazado de figuras simétricas e de eixes de simetría.  

Identificación dos prismas e o cubo. 

Diferenciación entre os prismas e as pirámides.  

Recoñecemento da dereita e a esquerda. 

 

Actitudes 

Valoración da importancia de dar instruccións claras e precisas para moverse no plano. 

Curiosidade por descubrir formas xeométricas en obxectos cotiáns.  

Interese por identificar obxectos en distintas posicións. 

Satisfacción e gusto polo traballo ben presentado.  
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Desenvolvemento da capacidade de expresar oralmente a opinión e o razoamento propio.  

Valoración da capacidade de escoitar aos demais. 

Fomento de actitudes relacionadas coa participación e o respecto aos razoamentos 

doutros compañeiros. 

 

Bloque 4. Tratamento da información, azar e probabilidade 

 

Conceptos 

Gráficos de barras.  

Medida do azar: seguro, posible e imposible.  

 

Procedementos 

Elaboración dun gráfico de barras. 

Lectura dun gráfico de barras.  

Interpretación dun gráfico de barras.  

Estimación de probabilidades usando as expresións “seguro”, “posible” e “imposible”.  

Identificación de experiencias de azar. 

 

Actitudes 

Desenvolvemento do gusto polo traballo feito con orde e limpeza.  

Valoración dos gráficos como un método sinxelo e claro de representar datos.  

Fomento do uso dos gráficos para interpretar datos en contextos próximos ao alumno. 

(4) 

 

Criterios de Avaliación. 

 

Contar, ler, escribir, ordenar  progresiva e regresivamente, números ata o 999, indicando 

o valor posicional das súas cifras. Aplicar os coñecementos adquiridos a situacións da vida 

cotiá. 

Realizar secuencias de números menores de cen seguindo distintos criterios (2 en 2, 5 en 

5, 10 en 10..........). 

Calcular dobres e metades; facer estimacións de cantidades; arredondar os resultados 

ata a decena máis próxima. 

Realizar cálculos numéricos básicos mentalmente e por escrito con sumas e restas cotiás. 

Usar as estratexias máis convincentes para facer cálculos numéricos concretos e 

comprobalos coa utilización da calculadora. 

Recoñecer a multiplicación coma suma de sumandos iguais en situacións cotiás.Construír 

táboas de multiplicar do 2, 5, e 10 

Realizar medicións de lonxitude, masa,  capacidade e tempo   usando unidades non 

convencionais (pé, palmo, baldosas...) e convencionais. 

Elixir o instrumento de medida axeitado en función do que se mide. 

Recoñecer moedas e billetes de euro para dar prezos e cambio. 

Expresar a situación ou desprazamento dun obxecto  no espacio usando os conceptos: 

 -dereita/esquerda 

 -diante/detrás 

 -enriba/debaixo 

 -preto/lonxe 

Describir itinerarios sinxelos con relación a obxectos, as demais persoas e a si mesmo  

Recoñecer no entorno inmediato formas xeométricas planas (cadrado, triángulo, 

rectángulo, rombo) ou espaciais (prisma, pirámide, cubo). 

Utilizar estratexias (recontos,agrupacións) para recoller datos e representalos nun 

diagrama de barras . 

Extraer datos e información de gráficos sinxelos. 

Resolver problemas sinxelos seleccionando e aplicando a suma e resta e verbalizando o 

proceso de resolución. 

Expresar de forma ordenada e clara os datos e as operacións realizadas na resolución de 

problemas sinxelos. 
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COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

Competencias básicas 

 

Coñecemento e interacción co mundo físico. 

Aprender a traballar, a observar, ordenar a información e memorizala. 

Coidar o medio, animais e plantas como fontes de vida. 

Competencia social e cidadá. 

Aprender a comportarse e expresarse con respecto á diversidade social. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Desenvolver a curiosidade e o aprendizaxe de aspectos novos para enriquecer a 

personalidade. 

Aprender a aprender. 

Descubrir novas informacións por medio da lectura, do debuxo… 

Interpretar as instruccións a través dunha boa atención. 

 

Información e competencia dixital. 

Obter información e interpretala utilizando as novas tecnoloxías: uso do ordenador. 

Comunicación lingüística. 

Descubrir a maneira de expresarse e relacionarse por medio la linguaxe oral e escrita. 

 

Competencia cultural e artística. 

Aprender a enriquecer a súa formación a través da necesidade de coñecemento das 

informacións ao longo do tempo. 

 

Competencia matemática. 

Utilizar as medidas para organizar feitos cronoloxicamente, realizar gráficos… 

 

Obxectivos   

Coñecer e identificar o Corpo humano e as súas partes: ósos, músculos, articulacións, 

órganos dos sentidos… 

Coñecer e identificar diferentes características das especies animais (mamíferos, aves, 

réptiles, anfibios, peixes e insectos). 

Recoñecer as características (propiedades, estados e ciclo) da auga. 

Definir e diferenciar os elementos e os tipos da paisaxe. 

Coidar e respectar o entorno que os rodea. 

Aprender a observar, obter información e investigar o medio que os rodea. 

Coñecer os alimentos e as súas características. 

Identificar os aparellos, os órganos e as funcións dos procesos vitais. 

Identificar ferramentas, materiais, máquinas e comprender a utilidade das mesmas na 

súa aplicación e uso. 

Coñecer algúns feitos históricos, secuenciar aspectos sobre a forma de vida ao longo do 

tempo e os cambios que se produciron ata a actualidade. 

Valorar a predisposición, propia e allea, no desenvolvemento das tarefas que conlevan 

unha boa progresión da humanidade. 

 

Contidos. 

 

Bloque1: O ser humano e a saúde. 

Partes do Corpo. 

Ósos, músculos e articulacións. 

Os órganos dos sentidos. 

Os alimentos. Tipos. 

Normas de hixiene e aseo persoal. 

O vestido e as súas diferentes funcións. 

Os alimentos: dieta equilibrada, orixe e conservación. 

Exploración do seu corpo e os seus cambios. 

Utilización dos sentidos para a identificación de obxectos e situacións. 



55 

 

Aplicación de hábitos e normas de convivencia. 

Respecto pola diversidade humana. 

Aceptación das propias posibilidades. 

Adquisición de hábitos de vida saudables como fonte de benestar. 

 

Bloque 2: O contorno social. 

A familia, a casa, o colexio, o grupo de iguais… 

As profesións. 

A localidade: a rúa e os seus elementos, os medios de comunicación e transporte, a 

educación viaria e o tempo de ocio e descanso. 

Aparellos, máquinas, inventos e outros tipos de útiles de traballo. 

Recollida e ordenación de datos sobre aspectos da vida cotiá. 

Identificación e clasificación de actividades humanas no aspecto laboral. 

Utilización de ferramentas e máquinas apropiadas para o ámbito laboral. 

Adquisición de hábitos de boa educación con diversas finalidades (lúdicas, laborais…). 

Valoración do propio traballo e do alleo. 

Respecto polos servicios públicos e polo patrimonio cultural. 

 

Bloque 3: O contorno natural. 

Os seres vivos e as súas características: mamíferos, aves, réptiles, anfibios e peixes. 

Tipos de mamíferos. 

As plantas: partes, características e clasificación. 

As árbores: características e tipos. 

As flores e as súas partes. 

Os froitos e as sementes. 

A auga: lugares onde aparece, o seu ciclo, os seus estados… 

Os insectos e a súa utilidade. 

Observación do medio natural e as diferencias que presenta (paisaxe de costa e de 

montaña). 

A paisaxe e tipos. 

O sol e a terra. 

As estacións e meses do ano. 

Os fenómenos atmosféricos. 

Exploración do medio natural que o rodea e elaboración de debuxos sobre situacións que 

se producen neste medio. 

Respecto polo medio e coidado do mesmo. 

Adquisición de hábitos de respecto, goce e protección do medio natural. 

Coñecemento específico dos elementos que compoñen o medio natural da comunidade. 

Valorar as diferentes paisaxes no contorno próximo a Galicia. 

 

Criterios de Avaliación 

 

Coñece o seu corpo, as súas partes, os seus aparellos (algúns órganos que os compoñen) 

e os cinco sentidos (os órganos que os compoñen e as súas funcións). 

Identifica algúns ósos, músculos e articulacións así como a súa relación cos movementos 

corporais. 

Coñece e clasifica as características dos diferentes tipos de animais (mamíferos, aves, 

réptiles, anfibios, peixes e insectos). 

Comprende a importancia dos animais no seu hábitat, protexe, coida  e mostra interese  

polos que se atopan en perigo de extinción. 

Coñece as propiedades, estados, ciclo e importancia da conservación e aforro da auga 

para os seres vivos. 

Identifica distingue os diferentes tipos de paisaxe e os seus elementos, e valora a 

importancia da conservación da mesma. 

Coñece os grupos de alimentos, as súas características e a importancia dunha dieta 

equilibrada para adquirir hábitos de vida saudables. 

Sabe identificar de forma sinxela os procesos de dixestión, respiración, circulación e 

coñece algúns dos órganos que interveñen nos mesmos. 

Asimila a importancia da adquisición de bos hábitos para o desenvolvemento dunha vida 
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saudable. 

Coñece as plantas, a flor, as súas partes e as súas funcións. 

Identifica e clasifica os distintos tipos de árbores. 

Recoñece os froitos e as sementes, as súas diferencias e as súas funcións. 

Valora a importancia do coidado das plantas para a vida dos seres vivos. 

Coñece o sistema solar e a súa organización no espacio. 

Recoñece a terra, os seus movementos e as diferentes características que xenera 

(día/noite, estacións…). 

Define a localidade e os seus elementos (rúa, barrio, tendas…)- 

Diferencia a vila, a cidade e a aldea. 

Coñece as persoas destinadas aos servicios  públicos e municipais e as súas funcións. 

Coñece e valora a necesidade de normas de convivencia e educación viaria para a boa 

organización cidadá. 

Identifica os termos: agricultura, gandería e pesca, as funcións que conlevan e as 

persoas e útiles propios de cada un. 

Ordena cronoloxicamente os feitos co paso do tempo, clasifica os elementos empregados 

para elo e valora a importancia dos avances tecnolóxicos na procura dunha mellora da calidade 

de vida. 

Diferencia os inventos e descubrimentos e a súa influencia na humanidade así como a 

importancia nos avances científicos. 

Coñece e ordena temporalmente algúns feitos relevantes e os cambios experimentados 

coa forma de vida actual. 

Identifica algúns materiais, máquinas e ferramentas como útiles necesarios para o 

progreso. 

Comprende os beneficios que supoñen os avances nas novas tecnoloxías cara a 

formación persoal e do contorno. 

 

 

ÁREA DE LINGUA INGLESA 

 

Competencias  

 

Neste Proxecto Curricular establécese a contribución das diferentes áreas do currículo ao 

desenvolvemento de cada unha das oito Competencias Básicas. As competencias de Lingua 

Estranxeira detállanse a continuación: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Adquirir vocabulario referente ao colexio, á familia, á casa, á rúa, ao Nadal, aos 

alimentos, ao coidado e ás partes do corpo humano. 

Utilizar a linguaxe como medio de comunicación oral e escrito. 

Expresar adecuadamente pensamentos, ideas e emocións. 

Desenvolver o interese pola claridade, pola orde e pola limpeza nas súas produccións 

escritas. 

Dialogar en grupo para fomentar a expresión oral e a escoita. 

Fomentar o interese pola práctica de xogos lingüísticos como elemento de diversión. 

Adquirir vocabulario referente aos mamíferos, ás aves, ás plantas, aos peixes, á auga, ao 

sol e ao aire. 

Comprender e expresar de forma oral e escrita o sentido global dun texto. 

Fomentar a valoración do texto escrito como fonte de información, enriquecemento e 

diversión. 

Fomentar o uso das regras ortográficas aprendidas. 

Adquirir vocabulario referente aos fenómenos atmosféricos, aos medios de comunicación, 

aos medios de transporte e ás vacacións. 

Fomentar o gusto pola lectura e pola escritura de contos. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Percibir o colexio como o espacio físico no que se desenvolve parte da súa vida cotiá. 

Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a  un mesmo. 

Realizar observacións para desenvolver a curiosidade. 
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Utilizar a lingua para obter e comprender información.  

Contribuír, a través da lingua, a conservar un contorno físico agradable e saudable. 

Contribuír, a través da linguaxe, a coidar o ambiente. 

Obter e interpretar información acerca do medio físico que os rodea. 

Empregar a linguaxe para mostrar actitudes de respecto aos demais e cara a un mesmo. 

 

Competencia matemática 

Utilizar a linguaxe para poñer en práctica procesos de razoamento. 

Utilizar táboas para facer clasificacións. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Iniciarse no uso do ordenador. 

Obter coñecementos e destrezas para buscar e interpretar unha información concreta. 

Nomear as partes do ordenador. 

Enumerar os distintos usos do ordenador. 

 

Competencia social e cidadá 

Coñecer sentimentos e emocións en relación cos demais. 

Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

Utilizar a lingua como destreza para a convivencia, o respecto e o entendemento. 

Utilizar a lingua para desenvolver uns hábitos de comportamento responsables. 

Practicar o diálogo e a negociación como forma de resolver conflitos. 

 

Competencia cultural e artística 

Escoitar, comprender e valorar narracións orais sinxelas. 

Promover o mantemento da atención durante a escoita de contos e outras narracións 

orais. 

Ler, comprender e valorar narracións sinxelas. 

Fomentar o gusto pola lectura de poemas. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Comprender, analizar e resolver un problema. 

Acceder á construción de coñecementos mediante a linguaxe. 

Utilizar a lingua para analizar problemas da vida cotiá, elaborar plans e tomar decisións. 

Verbalizar o proceso seguido na aprendizaxe: reflexionar sobre que e como se aprendeu. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

Empregar a linguaxe para comunicar afectos. 

Utilizar a lingua para fomentar a adquisición e a interiorización de bos hábitos.  

Fomentar a adquisición e a interiorización de bos hábitos.  

Empregar a linguaxe para comunicar afectos e emocións. 

Desenvolver habilidades sociais como respecto aos demais. 

Utilizar a linguaxe como medio de representación do mundo. 

Utilizar a lingua para elixir con criterio propio entre dúas opcións. 

Utilizar a linguaxe para expresar gustos e preferencias. 

Favorecer a creatividade a través da linguaxe. 

 

 Obxectivos  

Preténdese que o alumnado alcance, ao finalizar o primeiro ciclo de Educación Primaria, 

os seguintes obxectivos: 

Recoñecer e representar correctamente as ordes e as expresións obxecto de estudio. 

Recoñecer a importancia de respectar os demais. 

Descubrir a igualdade entre ambos os dous sexos á hora de realizar actividades na aula e 

tarefas domésticas 

Valorar a compañía dos amigos e das amigas na clase de inglés. 

Clasificar palabras segundo categorías moi sinxelas. 

Nomear algúns animais, representar as súas accións e recoñecer a necesidade de 

protexelos. 

Identificar algúns deportes e actividades saudables. 

Nomear algúns xoguetes e obxectos de uso cotián e facer unha elección moderada deles 
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en Nadal e no propio aniversario. 

Valorar a comunicación nunha lingua estranxeira e gozar con iso. 

Identificar e nomear algúns sentimentos propios e dos demais, aprendendo 

progresivamente a valoralos. 

Respectar os costumes e tradicións dos nenos e das nenas doutras culturas. 

Mostrar comprensión do vocabulario obxecto de estudio mediante as respostas físicas, 

xestos e expresións. 

Evocar accións para aprender e practicar novas expresións. 

Identificar unha imaxe a partir da palabra escoitada. 

Aprender e dramatizar unha canción en inglés. 

Respectar as normas de convivencia na aula dar as grazas, compartir, etc. 

Valorar o traballo en equipo e aprender dos demais. 

Participar nas actividades de grupo. 

Valorar o coidado do medio escolar e natural. 

Interese por probar diferentes alimentos e por nomealos. 

 

Contidos 

 

Primeiro Curso   

Sarter 

Greetings and leave taking: Hello - Goodbye 

Receptve Language: girls and boys. Review vocabulary. 

Numbers: 1 - 5 

Colours: red, yellow, blue, green, orange. 

Classroom vocabulary: crayon, book, pencil. 

General vocabulary: red, yellow, pink, blue, oreange, green.Weather.  

Structures: Who is it? and Surprise Today poster, what´s your name?,  

Unit 1 

Greetings and leave taking: Hello – Goodbye 

Receptive Languaje: Today is..., It´s (windy), Turn around, sit down, move your...,  

Animals: penguin, monkey, elephant, kangaroo, dinosaur. 

Numbers: 1 - 10 

Colours: red, yellow, blue, green, orange, pink. 

Classroom vocabulary: crayon, book, pencil. 

General vocabulary: feet, tail, back, pouch. 

Structures: It´s got..., Where´s my baby?, Look at my... 

Unit 2 

Verbs: fly, to have, see. 

Receptive Language: Baloon, too, blue, violet.Fly up in the sky, When it´s sunny and it´s 

raining,  

there is a rainbow. 

Structures: I´ve got..., It´s a ... 

Numbers: 6 -10 

Colours: black, white, brown, pink, purple 

Animals: kite, doll, ball, bike, scooter, skateboard,  

General vocabulary: Happy birthday!,  

Revisión 1 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-2. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-2. 

Unit 3 

Verbs: skip, swim, run, skip. 

Structures: This is my... 

Family: mummy, daddy, grandad, granny, sister, brother. 

Receptive Languaje: standing in a row, let´s (verb), carrot, enormous. 

Classroom vocabulary: standing in a row, waving hello, time to go!, the carrot grows and 

grows. 

Numbers: 1 – 10 

Animals: Review  

Unit 4 
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Structures: I can (verb), I can (verb)like this (animal sound) 

Receptive Languaje: How about you?, piano, glockenspiel, flute, double bass. 

Classroom vocabulary: too, the (turtle) is scared), I´m the king of the jungle. 

Animals: monkey, elephant, snake, tiger, bird, fish, kangaroo. 

Verbs: Review topic 3, animal sounds. 

 

Revision 2 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-4. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-4. 

Unit 5 

Structures: What colour is this? How many? 

Basic Language: shirt, jeans, jacket, boots, hungry, tied, T-shirt, sad, happy, cotton, 

wood. 

Receptive Language: I´m sorry!, apple, sandwich, I´m (hungry), The sheriff is eating a 

(food). 

Verbs: to have, to go, to be, to dress, there is/are. 

Classroom vocaburay: Have you got?, Look at my (clothes), Here there (is/are)(animal, 

cloth). 

Review Language: ball, doll, tall, feet, hat, red, green, hot, cold, tail, feet, hat 

Revision  2 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-4. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-4. 

Unit 6 

Fruits: bananas, watermelon, plums, cherries, oranges, apples. 

Food: cheese, chocolate cake, chicken, salad, potatoes, pineapples, milkshake. 

Structures: An (elephant) takes the (red) (cherries), I like (bananas), (bananas) grow on 

trees. 

Review language: colours, animals, food, colours, come in! 

Receptive structures: (Potatoes) grow under the earth, (pineapples) grow on plants, are 

you ready? 

 

Revision 3 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-6. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-6. 

Festividades 

Halloween: Halloween, pumpkin, witch, ghost, bat, cat 

Christmas: Happy Christmas, Christmas tree, Santa Claus, present, star, snowman 

Easter: Easter egg, chick, card 

 

Segundo Curso  

Starter  

General revision from Book 1 

Greetings: Hello, again! Goodbye, How are you? I’m fine. 

Vocabulary: parts of the body, wild animals, family members, colours, fruits, clothes, 

numbers. 

Unit 1 

Clothes: tracksuit, scarf, T-shirt, shorts, trainers, socks. 

Structures: I´m wearing...I´s (hot/cold), Thank you, It´s easy, It´s my turn. 

Numbers: 10-20 

Receptive Language: mermaid, fish, octopus, whale, seahorse, sea lion, swordfish, I´m 

special,... 

Review Language: family, numbers 1-10, seasons. 

Unit 2 

Parts of the face: hair, mouth, eyes, teeth, nose, ears. 

Structures: Who is this?, What is this?, What has this (whale) got?, Has (Neon) a big 

nose? 

Receptive Language: Look at my (hair)!, I live in the sea, painting, I´m a (seahorse),... 

Review Language: (Neon) is sad, long, short, small, big, body, legs, tail. 
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Revision 1 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-2. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-2. 

Unit 3 

Games: painting, reading, swimming, rollerskating, singing, jigsaws, stickers, board 

games, computer games. 

Structures: I like (dancing), I don´t like (jigsaws), Dogs can´t (paint). 

Receptive Language: come on, everyone!, I´m bored, come quickly, what a mess,... 

Musical instruments: accordion, guitar, bigpipe. 

Review Language: piano, mummy, thank you,.. 

Unit 4 

Food: tomatoes, cheese, ham, pizza, ice cream, hats and aprons, trees, cars, flowers, 

oranges, shops, city, bread, chocolate. 

Structures: I like (trees), I don´t like (cars)., it´s fantastic!, let´s make lunch. 

Receptive Language: delicious, farmer, factory, it´s lunchtime,  

Review Language: small, big, mummy, daddy, run, we eat pizza. 

Revision 2 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-4. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-4. 

Unit 5 

Pets: dog, hamster, cat, parrot, horse, fish, squirrel, fox, dormouse, horse, fish. 

The house: bedroom, bathroom, living room, kitchen. 

Structures: have you got a pet?, what´s the matter?, my house is too small, open the 

door. 

Receptive Language: The (animal) is in the (part of the house), in trees, under the dog, 

window, door, (Storks) live in nests/in leaves on the ground. 

Review Language: monkey, elephant, snake, turtle, crocodile, numbers, colours. 

Unit 6 

Royalty: king, crown, castle, queen, princess, prince. 

Wild animals: hippos, bats, giraffes, chimpanzees. 

Numbers: 11-20 

Structures: This is the (king), I don´t like this (bed), are you a (princess)? 

Review language: colours, animals, food, colours, come in! 

Receptive structures: (Prince Robert) and (Princess Sarah) get married, sleep, Sara, 

sleep!, upside down, in water, standing up. 

 

Revision 3 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-6. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-6. 

 

Revision 2 

Structures: Revision of all the structures covered in units 1-6. 

Vocabulary: Revision of all the vocabulary covered in units 1-6. 

Festividades 

Halloween: Halloween, pumpkin, monster, mask, witch, ghost, bat, cat 

Christmas: Merry Christmas, Christmas tree, Santa Claus, Christmas lantern, snowman 

Saint Valentine’s Day: I love you, card 

Easter: Easter egg, chick, card 

 

Criterios de Avaliación 

 

Valorar a lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a 

nenos e a nenas doutras culturas que teñen formas de vida diferentes da propia e para 

descubrir algúns aspectos comúns (xogos de sortes, xogos tradicionais e festas...). 

Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da nova lingua mostrando interese por 

imitar, escoitar e reproducir rimas, cancións, xogos, elementos repetitivos dos contos e de 

cancións. 

Comprender mensaxes verbais, significativas e contextualizadas coa axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos. 
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Participar comprensivamente, empregando formas lingüísticas e non lingüísticas, en 

produccións orais moi sinxelas relativas a situacións e a temas de interese para o alumnado: 

xogos, dramatizacións de contos, instruccións para realizar actividades da aula. 

Amosar comprensión, mediante respostas verbais sinxelas e básicas, en situacións de 

comunicación cotiás (saúdo, despedida, presentación, expresión de estados de ánimo e outros) 

e iniciarse nas fórmulas orais da expresión cotiá. 

Imitar sons, repetir produccións orais sinxelas e breves de uso diario na aula e 

memorizar fórmulas breves e sinxelas de comunicación oral de interese para os nenos e as 

nenas (xogos de sortes, retrousos de cancións e contos, fórmulas verbais para iniciar unha 

actividade, lerias, xogos de mans...).  

Identificar e interpretar palabras e enunciados curtos contextualizados en situacións de 

comunicación significativas para os nenos e para as nenas, como mensaxes multimedia, 

contos, tarxetas de felicitación, anuncios e carteis aprendidos con anterioridade na súa forma 

oral. 

Producir mensaxes significativas sinxelas de xeito guiado en papel ou en formato dixital 

cunha finalidade comunicativa e con axuda de modelos que previamente fosen aprendidos 

oralmente.  

Utilizar recursos e estratexias moi sinxelos para aprender a aprender, identificando as 

que son máis apropiadas para o alumnado (axudas xestuais, repetición sonora en voz alta ou 

de movemento, asociación, emprego de diccionarios visuais, utilización da internet...).  

Amosar curiosidade e interese por buscar información a través de diferentes medios 

sobre a cultura que están a estudiar as alumnas e os alumnos (busca de imaxes, xogos, 

fotografías, personaxes de debuxos animados...) con diversas finalidades (exposición na aula 

no rexistro de aprendizaxe, clasificación na carpeta de favoritos, utilización como 

salvapantallas, álbums...)  

 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Obxectivos  

Ao finalizar o primeiro ciclo de Educación Primaria, preténdese que os alumnos e as 

alumnas alcancen os seguintes obxectivos: 

Describir algunhas calidades (tamaño, forma, cor, textura, etc.) de materiais e obxectos 

manipulables, presentes no contorno, como resultado dunha exploración multisensorial e 

lúdica. 

Seleccionar aquelas características que se consideren máis útiles e adecuadas para o 

desenvolvemento das actividades artísticas expresivas, partindo do contorno máis próximo. 

Realizar composicións gráficas cuxa elaboración poña a proba o control da 

psicomotricidade fina. 

Experimentar as posibilidades estéticas de diferentes tipos de movementos, de xestos e 

de posturas. 

Representar a realidade próxima e situacións imaxinadas. 

Utilizar a linguaxe plástica para expresar os sentimentos. 

Planificar a realización plástica dunha situación vivida. 

Realizar produccións colectivas, cooperando na elaboración dun único produto final. 

Valorar e respectar as achegas dos demais na producción dunha obra artística común. 

Explorar materiais e instrumentos diversos (plásticos, musicais e dramáticos) para 

coñecer as súas propiedades e posibilidades de utilización con fins comunicativos e lúdicos. 

Crear e representar a través da materia. 

Explorar e utilizar materiais plásticos diversos con precisión. 

Coñecer as propiedades dalgúns materiais comúns e as súas posibilidades de utilización 

frecuente con fins comunicativos, lúdicos e creativos. 

Observar diferentes medios de comunicación do contorno cotián que utilicen a imaxe e o 

son e que poidan ser empregados como un recurso de educación artístico-musical, apreciar as 

súas calidades e as súas limitacións. 

Desenvolver progresivamente a capacidade crítica respecto á expresión e á estética dos 

medios de comunicación e traballo audiovisual. 

Desenvolver progresivamente a capacidade crítica respecto á expresión e estética dos 
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medios de comunicación que utilizan a imaxe e o son. 

Mostrar confianza nas propias capacidades creativas. 

Gozar realizando creacións artísticas propias. 

Gozar das obras de arte que ofrece o contorno cotián. 

Coñecer algúns elementos moi destacados do patrimonio cultural. 

Desenvolver a sensibilidade e o gusto por todo o belo e creativo que nos achegan outras 

culturas. 

 

Contribución da Educación Artística á adquisición das Competencias Básicas 

 

Competencia cultural e artística 

Ter interese polo coñecemento dos materiais. 

Experimentar con técnicas e materiais. 

Explorar os materiais cromáticos e gozar cos resultados obtidos. 

Intercambiar información sobre imaxes de calquera época e cultura. 

Representar formas presentes no espacios natural. 

Coñecer diferentes códigos artísticos e utilizar as técnicas e os recursos que lles son 

propios. 

Facilitar a expresión e a comunicación. 

Coñecer, valorar e manter unha actitude crítica ante as manifestacións culturais e 

artísticas. 

Promover a iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

Apoiar e apreciar as iniciativas e as contribucións alleas. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Valorar a obra artística. 

Buscar a orixinalidade narrativa e formal. 

Obter información relevante e suficiente a partir da observación. 

Describir procesos de traballo e argumentación de solucións. 

Adquirir un vocabulario específico da área. 

Xerar intercambios comunicativos. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Aproveitar a información xestual ofrecida polo contorno humano e modélico. 

Utilizar con fruición as técnicas plásticas. 

Explorar de maneira sensorial os espacios. 

Tomar conciencia da importancia de contribuír a preservar un contorno físico agradable e 

saudable. 

Utilizar o medio como pretexto para a creación artística. 

Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

Apreciar o contorno a través de cores, formas, sons, texturas, etc., presentes na 

natureza e nas obras realizadas polo home. 

 

Competencia matemática 

Representar xeometricamente os esquemas de debuxo e as formas de seres e obxectos 

cotiáns. 

Poñer en práctica procesos de razoamento e identificar a validez destes. 

Valorar o grao de certeza dos resultados derivados do razoamento. 

Seleccionar as técnicas adecuadas para calcular os pulsos. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Transmitir información mediante técnicas plásticas. 

Analizar a imaxe e a mensaxe que transmite. 

Usar a tecnoloxía para o tratamento de imaxes visuais. 

Analizar a imaxe, o son e as mensaxes que estes transmiten. 

Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestacións artísticas para o seu 

coñecemento e goce. 

Usar a tecnoloxía para mostrar procesos relacionados coa música e coas artes visuais. 

 

Competencia social e cidadá 
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Indagar e planificar procesos.  

Coidar e conservar materiais  

Traballar en equipo cooperando e asumindo responsabilidades. 

Aplicar técnicas concretas e utilizar os espacios de maneira apropiada. 

Seguir as normas e as instruccións dadas. 

Expresarse buscando o acordo con actitude de respecto, de aceptación e de 

entendemento. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Ter curiosidade respecto do resultado final dunha actividade manipulativa. 

Valorar o potencial creativo contido nas formas sinxelas. 

Indagar e planificar procesos. 

Esforzarse por alcanzar resultados orixinais. 

Observar co obxecto de adquirir información relevante e suficiente. 

Reflexionar sobre os procesos na manipulación de obxectos, a experimentación con 

técnicas e materiais e a exploración sensorial de sons, texturas, formas e espacios. 

Utilizar os coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

Manipular materiais e adquirir bagaxe plástica expresiva. 

Experimentar e gozar co uso de técnicas e materiais. 

Desenvolver iniciativas e solucións diversas. 

Favorecer a creatividade levando a cabo iniciativas e barallando diferentes posibilidades. 

Fomentar a orixinalidade e a busca de novas formas innovadoras no proceso creativo. 

Elixir os recursos tendo en conta a intencionalidade expresiva do que se desexa lograr. 

Planificar o proceso creativo e esforzarse por alcanzar resultados orixinais. 

Adquirir coñecementos e buscar solucións a partir da exploración e da indagación. 

 

 

Contidos  

 

Os contidos propostos para este ciclo, na área de Educación Artística, son os seguintes: 

 

4.1. Área de Expresión Plástica 

 

Primeiro Curso 

As formas e a súa articulación 

A liña. 

Liña recta: horizontal, vertical inclinada, articulada aberta, articulada pechada, formas 

xeométricas básicas. 

Series de repetición. 

Liña curva: aberta, pechada, formas circulares. 

Liña curva a man alzada. 

Modulación da liña. 

A cor: primarias e mesturas. 

Cor obxectiva. 

Cor subxectiva. 

Recoñecemento de formas habituais no contorno próximo. 

Observación e clasificación de formas naturais e formas artificiais. 

Inicio e desenvolvemento progresivo da lectura de imaxes cotiás. 

Elaboración gráfica dunha mensaxe a través de imaxes. 

Observación da importancia da cor nas imaxes. 

Interpretación de signos e símbolos convencionais sinxelos. 

 

A elaboración de imaxes no plano. O espacio. O volume 

O tamaño, a proporción e o espacio. 

Análise do espacio compositivo. 

A simetría: o obxecto simétrico. 

A cor: diferencia de ton, textura visual, textura táctil. 



64 

 

Representación do volume no plano. 

Análise de espacio próximo e das formas máis coñecidas (arriba-abaixo, diante-detrás, 

preto-lonxe, grande-mediano-pequeno, liso-rugoso, fino-groso, etc.). 

Coordinación da cor e da forma. 

Estructuración dos diferentes elementos da composición que se desexa, no espacio, en 

función da forma, etc. 

Análise, distribución e exploración cromática (combinacións, mesturas, contrastes de cor, 

etc.). 

Exploración táctil e visual de diferentes texturas. 

Utilización de diferentes elementos, materiais e recursos para a planificación e realización 

da composición plástica e visual. 

Representación da propia imaxe a través de diversas técnicas de composición plástica. 

Representación de narracións de feitos cotiáns a través de composicións plásticas. 

Utilización do punto, da liña e da forma axeitados ao espacio cadrado. 

Representación e experimentación das posibilidades expresivas da liña. 

 

A linguaxe visual. Arte e cultura 

Asociación de imaxes. 

Identificación de imaxes do contorno. 

símbolo, o signo. 

pictograma. 

A linguaxe táctil. 

Identificación de sinais. 

tempo: a imaxe secuencial. 

Representación bidimensional do tecido. 

Deseño téxtil. 

Modelado en plastilina. 

Asistencia a exposicións, representacións musicais e dramatizacións (monicreques, 

escenificación de contos, etc.) e comentario das impresións que causaron no alumnado. 

Participación nas festas populares e nos actos artísticos do barrio e da localidade. 

Integración de actividades artísticas colectivas no centro escolar. 

Realización de gravacións de actividades artísticas para a súa posterior reproducción. 

Utilización da radio, da televisión, etc., para o goce das actividades artísticas. 

Interpretación de obras artísticas do contorno. 

Busca de información sobre actividades artísticas do contorno. 

 

Segundo Curso 

As formas e a súa articulación 

punto. A liña: valores expresivos e compositivos. 

A liña recta cruzada: en cruz e en aspa. 

A liña recta: relación de tamaños. 

A liña curva en elementos naturais. 

A liña configuradora de formas. 

Liña fina e liña grosa. 

Cadrado e rectángulo. 

Descomposición de formas. 

A cor: función expresiva e función representativa. 

Cor: fría e quente, primarias e mesturas. 

Recoñecemento de formas habituais no contorno próximo. 

Observación e clasificación de formas naturais e formas artificiais. 

Inicio e desenvolvemento progresivo da lectura de imaxes cotiás. 

Elaboración gráfica dunha mensaxe a través de imaxes. 

Observación da importancia da cor nas imaxes. 

Interpretación de signos e símbolos convencionais sinxelos. 

 

A elaboración de imaxes no plano. O espacio. O volume 

espacio compositivo: preto-lonxe, enriba-debaixo, diante-detrás. 

Texturas visual e táctil. 

Relación da cor. 
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Representación do espacio. 

A simetría: axial vertical, axial horizontal. 

Imaxe especular. 

A luz: configuradora de formas e volumes. 

Translacións e rotacións. 

Imaxes bi- e tridimensionais. 

Análise de espazo próximo e das formas máis coñecidas (arriba-abaixo, diante-detrás, 

preto-lonxe, grande-mediano-pequeno, liso-rugoso, fino-groso, etc.). 

Coordinación da cor e da forma. 

Estructuración dos diferentes elementos da composición que se desexa, no espacio, en 

función da forma, etc. 

Análise, distribución e exploración cromática (combinacións, mesturas, contrastes de cor, 

etc.). 

Exploración táctil e visual de diferentes texturas. 

Utilización de diferentes elementos, materiais e recursos para a planificación e realización 

da composición plástica e visual. 

Representación da propia imaxe a través de diversas técnicas de composición plástica. 

Representación de narracións de feitos cotiáns a través de composicións plásticas. 

Utilización do punto, da liña e da forma axeitados ao espacio cadrado. 

Representación e experimentación das posibilidades expresivas da liña. 

 

A linguaxe visual. Arte e cultura 

A cor: mestura aditiva, contraste simultáneo. 

Técnica subtractiva de aplicación de cor e creación de texturas. 

Contraste branco-negro. 

Técnica mixta: magro-graxo. 

Imaxe: transcrición da linguaxe icónica ao verbal. 

Representación do movemento. 

módulo, a multiplicidade, a disposición do espacio na escultura. 

Asistencia a exposicións, representacións musicais e dramatizacións (monicreques, 

escenificación de contos, etc.) e comentario das impresións que causaron no alumnado. 

Participación nas festas populares e nos actos artísticos do barrio e da localidade. 

Integración de actividades artísticas colectivas no centro escolar. 

Realización de gravacións de actividades artísticas para a súa posterior reproducción. 

Utilización da radio, da televisión, etc., para o goce das actividades artísticas. 

Interpretación de obras artísticas do contorno. 

Busca de información sobre actividades artísticas do contorno. 

 

Criterios de Avalición 

 

Determinarase se o alumno e a alumna: 

Describe algunhas calidades (tamaño, forma, cor, peso, textura) de materiais e obxectos 

manipulables presentes no ámbito, como resultado dunha exploración multisensorial lúdica. 

Realiza composicións gráficas a elaboración das cales requira o control da motricidade 

fina. 

Representa por medio dunha secuencia curta de imaxes (antes, agora, despois) 

personaxes ou accións familiares e significativas para el. 

Representa diferentes roles e situacións da vida cotiá mediante o xogo colectivo, 

utilizando recursos expresivos do corpo (xestos, actitudes e movementos). 

Utiliza os recursos expresivos do corpo, os obxectos, a luz e o son para representar 

personaxes e situacións dramáticas sinxelas e para comunicar ideas, sentimentos e vivencias. 

Identifica algún dos elementos básicos do xogo dramático (personaxes, trama, espacio e 

tempo) e realiza improvisacións a partir deles. 

Imita, mediante pantomima, a personaxes ou accións cotiás, incorporando á 

representación ruídos e onomatopeas e adecuando o ritmo dos movementos ás características 

do personaxe ou acción representados. 

Utiliza algúns recursos dramáticos e expresivos básicos (monicreques, marionetas, teatro 

de sombras, etc.) na realización de representacións colectivas xunto a outros compañeiros. 

Realiza individualmente ou en grupo produccións artísticas sinxelas onde se integran as 
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diferentes linguaxes artísticas e expresivas (corporal, plástico, icónico e musical). 

Comenta as súas impresións sobre algunha das manifestacións artísticas ás que o 

alumno e alumna teñen acceso, relacionando os elementos presentes na obra coa experiencia 

e os gustos persoais. 

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Obxectivos  

Expresar ideas,sentimentos e emocións  de forma creativa a través da linguaxe musical. 

.Identificar e clasificar sons do entorno según os parámetros de 

duración,altura,intensidade e timbre. 

.Comprender e aplicar os elementos básicos da linguaxe 

musical:pentagrama,clave,figuras (negra,corchea,silencio de negra). 

.Identificar e interpretar esquemas rítmicos coas figuras coñecidas. 

Valorar a importancia do silencio como elemento necesario para  a concentración e 

comprensión das actividades musicais. 

Tomar conciencia do pulso e do acento. 

Coñecer os instrumentos de pequena percusión,interpretar con eles sinxelos exercicios 

rítmicos e acompañar cancións. 

Gozar coa producción de sons  emitidos por  instrumentos ou polo propio corpo tanto en 

actividades individuais  como  grupais. 

Acompañar cancións,textos e recitados con xestos,movementos rítmicos e instrumentos 

de percusión. 

Emitir a voz de xeito natural,articulando e respirando correctamente ó falar ou cantar. 

Participar en actividades individuais e de grupo:canto,movemento e expresión 

instrumental. 

.Desenvolver a percepción auditiva e gozar da audición musical. 

Mellorar o coñecemento do esquema corporal,lateralidade e percepción espacial a través 

da danza. 

Explorar as posibilidades expresivas do propio corpo. 

Realizar sinxelas coreografías de cancións  infantís populares da nosa e doutras  culturas 

empregando   os recursos expresivos corporais. 

Gozar e amosar actitude de respecto por manifestacións musicais doutras culturas. 

Valorar as produccións propias e as dos demais. 

 

Desenvolvemento das Competencias Básicas  

 

Competencia Cultural e Artística  

Ampliar as posibilidades de comunicación cos demais mediante a utilización de recursos 

musicais. 

Manifestar actitudes de coidado dos materiais,instrumentos e aparellos útiles para a 

música. 

Ter curiosidade  polas fontes sonoras dos instrumentos  usados na escola e os que soan 

nas audicións. 

Valorar as distintas manifestacións musicais como expresión cultural dos pobos. 

Participar na escoita , audición  e interpretación de obras musicais sinxelas. 

Representar sons mediante  a expresión  plástica. 

Debuxar os instrumentos musicais coñecidos. 

Potenciar a expresión corporal na dramatización de cancións. 

Fomentar as relacións sin rexeitar nin discriminar a ninguén. 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística  

Aplicar o vocabulario relacionado cos contidos da educación musical para mellorar o 

intercambio comunicativo. 

Escribir e ler o nome das notas. 

Aprender un repertorio de cancións,rimas , coplas e adiviñas. 

Describir distintos instrumentos musicais. 

Desenrolar capacidades relacionadas coa fala:respiración,dicción,articulación. 



67 

 

Utilizar a voz  e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación .    

Relacionar o ritmo musical e as palabras e frases escritas. 

 

Competencia  Matemática 

Traballar a preescritura musical (liña e espacio). 

Traballar as figuras musicais e os silencios e a  súa duración. 

Iniciar o ensino dos compases como unidade de medida na música escrita. 

Presentar ,completar e construír compases binarios e ternarios coa ne – 

gra como unidade de pulso. 

Traballar as figuras xeométricas coas coreografías. 

 

Competencia no Coñecemento do Mundo Físico. 

Saber  apreciar o contorno que nos rodea a través dos  sons  ou  movementos  presentes 

nos espacios naturais e nas obras e realizacións humanas. 

Coñecer visual e auditivamente animais,máquinas,medios de transporte, 

fenómenos atmosféricos… traballando os parámetros do son. 

Escoitar,diferenciar e valorar as posibilidades sonoras dos obxectos que están próximos ó 

medio no que viven. 

Coñecer instrumentos fixándose no material do que están feitos. 

Tratamento da Información e competencia Dixital  

Utilizar métodos audiovisuais para ver e escoltar sons  e    instrumentos 

musicais. 

Presentar os aparellos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica  de son: radiocasetes, 

CD, reproductores mp3, mp4… 

Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para: 

.buscar e visualizar elementos citados no texto  das cancións.   

.procura e organización da información relacionada coa música(biografías,concertos…) 

Utilizar con precaución  e coidado os materiais e instrumentos.    

Describir instrumentos musicais da nosa e doutras culturas. 

Competencia Social e Cidadá. 

Traballar en equipo cooperando e asumindo responsabilidades. 

Comprender a realidade da pluralidade social  actual coa que convivimos e aprender a 

respectarnos. 

Seguir as normas e as instruccións dadas. 

Ser capaz de valorar as obras musicais da nosa e doutras comunidades. 

Participar nas actividades vocais, instrumentais e coreográficas de grupo con interese. 

Participar na escoita,audición e interpretación  de obras musicais sinxelas,mostrando 

respecto e colaboración cos demais. 

 

Competencia para Aprender a Aprender  

Participar na escoita,audición e interpretación de obras musicais sinxelas,mostrando 

respecto e colaboración cos demais. 

Usar técnicas para aprender,organizar,memorizar e recuperar información relacionada 

con contados musicais. 

Coordinar diversos recursos expresivos nas produccións musicais propias e colectivas. 

Aprender a ter capacidade de autocrítica,reflexionando sobre o esforzo e logros 

conseguidos  por medio da autoavaliación. 

Traballar a iniciativa individual e a cooperación  nas montaxes coreográficas acomodadas 

ó seu nivel de desenvolvemento. 

Describir  instrumentos musicais. 

Utilizar as TICS para a procura e organización de informacións relacionadas coa música. 

 

Autonomía e Iniciativa Persoal  

Ampliar as posibilidades de comunicación e de expresión persoal mediante a utilización 

de recursos musicais. 

Utilizar con precaución e coidado os materiais, instrumentos e aparellos útiles para a 

escoita,a interpretación e a creación musical. 

Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións e as 

coreografías,ademais de fomentar o espírito de  superación nas actividades individuais. 
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Valorar e coidar a voz de forma natural e desinhibida. 

Adquirir habilidades para a prevención e resolución pacífica de conflictos que poidan 

xurdir ao formar parellas,grupos,quendas de xogo… 

Representar escenas e personaxes con diferentes recursos:mímica,ritmo e canto. 

Utilizar as TICS  para a procura e organización de informacións relacionadas coa música. 

Manifestar actitudes de coidado dos materiais,instrumentos e aparellos útiles para a 

música. 

Fomentar a  práctica e respecto das normas cívicas e de educación viaria  

 

Contidos 1º Curso 

 

Bloque 1. Escoita  

 

Conceptuais 

Melodías populares galegas e doutras culturas. 

Percepción da diferencia entre son,silencio e ruído 

Calidades do son:altura,intensidade,duración e timbre. 

Pulsos,acentos e ritmos nas audicións,cancións,etc. 

Sons de animais,máquinas,corporais e medios de transporte. 

Audicións de música culta. 

Pasatempos  e  xogos musicais. 

 

De procedemento 

Escoita de gravacións  con  melodías de distinta orixe asociadas ás    estacións do ano e 

festas populares. 

Discriminación de sons cotiáns do contorno . 

Discriminación de timbres instrumentais. 

Discriminación de sons de animais e de máquinas relacionándoos coas calidades do son. 

Exploración dos obxectos sonoros do contorno. 

Reproduccións de ritmos coas sílabas rítmicas. 

Escoita de ritmos,pulsos e acentos interpretados con percusión corporal e instrumentos 

de percusión. 

Escoita de gravacións e interpretación en directo con instrumentos de pequena percusión 

agrupados en familias. 

Exploración do corpo como instrumento traballando o pulso,o acento e o ritmo. 

Escoita de fragmentos musicais de distinto tipo para traballar timbres,estilos, 

musicogramas,pulso,acento… 

Identificación de figuras musicais (negra,corchea),notas (sol,mi) e silencios de 

negra,relacionando a súa grafía  co son ou coa ausencia deste. 

Identificación das emocións (medo,alegría,tristura…) tras a escoita de 

cancións,fragmentos instrumentais. 

Asistencia a concertos. 

Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 

instrumentos,concertos e danzas. 

De actitude 

Interese e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno. 

Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

Colaboración na aprendizaxe propia e na dos  compañeiros. 

Gozo coas audicións de fragmentos musicais  diversos. 

Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 

 

Bloque 2. Interpretación e Creación Musical        

  

Conceptuais 

Linguaxe musical : reescritura musical,liña e espacios ; pentagrama;clave de sol; figuras 

(negra,corchea) ; silencio de negra; notas sol, mi ;pulso,acento e ritmo. 

 Exploración dos recursos da voz :inflexión,dicción,emocións,calidades do son. 

Canto afinado e natural. 

Reproducción de sons co corpo e coa voz. 
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Dramatización corporal e vocal de rimas,cancións e audicións. 

Acompañamentos de percusión corporal e instrumental. 

Danza e movemento. 

 

De procedemento 

Interpretación gráfica e sonora de ritmogramas. 

Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais. 

Entoación das notas mi  e  sol. 

Interpretación de grafías non convencionais. 

Acompañamento do pulso  en cancións,rimas e audicións. 

Traballo da entoación con gravacións e imitacións de sons afinados. 

Lectura de ritmos,pulsos e acentos escritos coa voz,co corpo e con instrumentos. 

Dramatización de cancións,audicións  e cancións xogo co corpo e coa voz. 

Montaxe de coreografías coas cancións e danzas. 

Acompañamento libre de cancións e fragmentos instrumentais. 

Escoita activa da música instrumental. 

Gozo co canto individual e colectivo. 

Espontaneidade  coa elaboración de coreografías,movementos e danzas. 

Respecto á interpretación vocal , instrumental  e ao movemento dos compañeiros. 

Coidado do material instrumental. 

Interese por aprender cancións, danzas,audicións…. 

 

Contidos 2º Curso 

 

Escoita  

 

Conceptuais 

Melodías populares galegas,doutras comunidades e doutras culturas. 

Calidades do son :altura,duración,intensidade e timbre. 

Pulsos,acentos e ritmos nas audicións,cancións ,danzas… 

Sons afinados, ruídos e silencio. 

Sons do corpo,animais,máquinas ,medios de transporte e referidos ás profesións. 

Audicións de música culta. 

Patróns rítmicos de branca,negra,corcheas,silencios de branca e negra. 

Patróns rítmicos-melódicos coas notas re,mi,fa,sol,la. 

Combinación de instrumentos de percusión :a batería. 

A guitarra (clásica e eléctrica). 

Instrumentos de corda fretada :violín,viola,violonchelo,contrabaixo. 

O piano. 

Instrumentos de corda punteada:laúde,mandolina , bandurra. 

 A arpa.  

Estilos musicais :pop-rock, sevillanas e música culta. 

 

De procedemento 

Escoita de gravacións con melodías populares galegas,e doutras comunidades e países 

asociadas a estacións e festas populares. 

Escoita de sons cotiáns do contorno para identificalos. 

Escoita e discriminación de timbres instrumentais.Clasificación en familias. 

Escoita de gravacións para discriminación de instrumentos propios da música culta e 

popular :batería,de corda fretada,piano,corda punteada. 

Escoita de gravacións para discriminar sons de animais,sons producidos por máquinas e 

sons producidos por obxectos propios dunha determinada profesión. 

Discriminación entre son,ruído e silencio. 

Escoita de gravacións para identificar os relacionados co  transporte. 

Escoita de ritmos,pulsos e acento  interpretados con percusión corporal e instrumentos. 

Identificación de figuras musicais :negra,blanca (e os seus silencios),corcheas, 

interpretadas con sílabas rítmicas,instrumentos... 

Identificación das emocións  (medo,alegría…) tras a escoita de cancións,fragmentos 

musicais… 
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Asistencia a concertos. 

Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 

instrumentos,concertos e danzas. 

 

De actitude 

Interese e atención na discriminación auditiva dos sons instrumentais e do contorno. 

Valoración dos logros propios e dos obtidos polos compañeiros. 

Gozo coas audicións musicais. 

Respecto e silencio na escoita de audicións tanto na clase como neutros lugares. 

Coidado e disciplina no uso do material. 

    

 Interpretación e Creación Musical        

  

Conceptuais 

Linguaxe musical:pentagrama,figuras (branca,negra,corchea) silencio de branca e  de 

negra,clave,notas (re,mi,fa,sol,la), pulso,acento e ritmo,compases binarios,ternarios e 

cuaternarios. 

Exploración dos recursos da voz:inflexión,dicción… Canto afinado e natural. 

Acompañamentos de percusión corporal e instrumental. 

Dramatización corporal de rimas,cancións e audicións. 

Interpretación de ritmos binarios,ternarios e cuaternarios. 

Escritura e entoación de melodías sinxelas. 

Interpretación de ritmogramas e musicogramas. 

 

De procedemento 

Exploración das posibilidades sonoras da voz,traballando a inflexión,a dicción,as 

emocións e as calidades do son mediante a imitación e a improvisación. 

Interpretación  de ritmogramas e grafías non convencionais,con ritmos binarios,ternarios 

e cuaternarios. 

Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais. 

Entoación de notas :re,mi,fa,sol,la. 

Traballo da entoación con gravacións e imitación de sons. 

Realización de debuxos relacionados coa música. 

Lectura de ritmos,pulsos e acentos escritos, coa  voz,co corpo e con instrumentos. 

Dramatización de cancións,audicións… co corpo e coa voz. 

Acompañamento libre de cancións,fragmentos musicais… 

Montaxe de coreografías con cancións danzas.  

Escoita activa da música instrumental guiándose con musicograma,acompañando con 

percusión. 

Escritura de pequenas melodías. 

 

 De actitude 

Interés e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno. 

Respecto  nas interpretacións musicais dos compañeiros. 

Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares. 

Coidado e disciplina no uso de material instrumental. 

 

Contidos transversais.  

 

Educación moral e cívica. 

Amosar actitudes de solidariedade,colaboración e axuda á hora de facer  actividades de 

grupo. 

Aceptar as limitacións propias e aceptar as dos demais. 

 Educación  para a Paz 

Partir do diálogo como principio para resolver os conflictos. 

Aprender a non impoñer as nosas propostas fronte ás dos demais. 

Axudar ós demais ofrecendo a nosa propia experiencia nas actividades de grupo. 

 

Educación  Ambiental e para a Saúde  
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Coidar a hixiene do aparello vocal mediante o control da voz,a respiración, e a 

articulación  para cantar e falar correctamente. 

Potenciar a través da música a capacidade de relaxación e control para eliminar tensións. 

Valorar e procurar o silencio como condición necesaria para o desenvolvemento das  

experiencias musicais. 

Desenvolvemento de actitudes críticas sobre a contaminación acústica e os posibles 

perxuicios que esta  produce na nosa saúde. 

 

Educación para o Consumo responsable  

 Espertar nos alumnos/as a responsabilidade no consumo de productos musicais. 

 

 Cultura da nosa comunidade autónoma  

Usar a música como medio ideal para coñecer as manifestacións culturais de Galicia  e a 

partir de aquí, as de outras comunidades e países. 

  

 

Criterios de Avaliación 

 

Explorar materiais,obxectos e instrumentos identificando as súas principais 

características e calidades musicais (altura,intensidade ,timbre,duración). 

Recoñecer instrumentos corporais e utilizalos como medio de expresión musical. 

Recoñecer  os instrumentos escolares de percusión pola forma e polo timbre  . 

Clasificar os instrumentos de altura indeterminada en familias:parche,metal e madeira. 

Acompañar cancións  e exercicios rítmicos co acento e pulso  utilizando instrumentos 

corporais e de percusión de altura indeterminada. 

Interpretar  sinxelos motivos rítmicos escritos en linguaxe non convencional. 

Asociar as distintas partes das audicións proposta co debuxo correspondente do 

musicograma. 

Discriminar  distintos tipos de sons  e diferencialos  según a duración,intensidade , altura 

e timbre. 

Cantar coa  entoación axeitada e interpretar as coreografías asociadas ás cancións. 

Empregar as distintas posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación cos 

demais en representacións musicais. 

Responder corporalmente a percepcións auditivas e visuais do entorno. 

Participar en audicións musicais da nosa comunidade expresando as sensacións e ideas 

que transmiten. 

Identificar algunha das manifestacións musicais do noso contorno relacionándoas cos 

acontecementos que evocan. 

Participar na escoita,audición e interpretación de obras musicais sinxelas mostrando 

actitudes de respecto e colaboración cos demais. 

Recoñecer a composición de cinco liñas e catro espacios do pentagrama. 

Recoñecer e interpretar e escribir as figuras de branca,negra (e os seus silencios) e 

corchea. 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Contribución da Educación Física á adquisición das Competencias Básicas 

A área de educación física, ao igual que as demais áreas curriculares,  contribúe ao 

desenvolvemento das oito competencias básicas establecidas no currículo oficial: 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

A educación física desenvolve esta competencia desde varias perspectivas, pero, en 

todas elas, gracias á variedade de intercambios comunicativos que permite, á parte do 

vocabulario específico que achega. 

 

Competencia matemática.  

Certas actividades que se realizan en educación física e contribúen ao desenvolvemento 

da competencia matemática son: 
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Apreciación de distancias, de traxectorias ou de velocidades nos lanzamentos, nas 

recepcións, nos golpeos e en calquera tarefa de manipulación que se faga con móbiles, 

desenvolvendo tamén a percepción espacial. 

A ocupación do espacio de acción, a dispersión, o agrupamento... Estes aspectos inflúen 

na boa adquisición das habilidades perceptivas e son importantes na maioría das actividades 

que se fan, especialmente nos deportes. 

A formación de figuras xeométricas co corpo, tanto individualmente como en grupo 

(xogos de roda, distribución en ringleiras...) ou con distintos materiais (cordas, ladrillos de 

psicomotricidade...) 

Interpretación de símbolos: por exemplo, ao traballar a orientación hai que entender a 

relación entre o que está representado no plano e a realidade, polo que resulta imprescindible 

interpretar os símbolos máis básicos. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

Algunhas achegas a esta competencia son as seguintes: 

Aumento da percepción: búscase enriquecer a percepción e o control do propio corpo 

(esquema corporal), do espacio e do tempo, mellorando deste xeito o coñecemento do mundo 

que nos rodea e as relacións coas demais persoas e cos obxectos. 

Exploración e coñecemento doutros medios (acuático, natural, neve...): algunhas das 

actividades da área de educación física realízanse no medio natural ou incluso no medio 

acuático, o cal axudará o alumnado a coñecer as diferencias, as súas características, os 

distintos espacios... 

Mellora da saúde e da calidade de vida: entendida como o estado de completo benestar 

físico, mental e social, e non só como ausencia de enfermidade.  

 

Tratamento da información e competencia dixital.  

A área de educación física contribúe a esta competencia desde os seguintes puntos de 

vista: 

Por unha banda, as nenas e os nenos aprenden a valorar criticamente as mensaxes 

referidas ao corpo, procedentes dos medios de información e de comunicación, que poden 

danar a imaxe corporal. Ademais deben saber seleccionar a información importante. 

Por outra banda, o alumnado ten que ser quen de achar a información usando as TIC: 

bases de datos, procesadores de texto, tratamento da imaxe, utilización da internet como 

ferramenta de busca... Debe amosar un dominio básico de diferentes linguaxes (icónica, 

visual, sonora, gráfica...) e un coñecemento dos tipos de información, das súas fontes, das 

súas posibilidades e da súa localización. 

 

Competencia social e cidadá.  

As características da educación física, especialmente no que se refire á dinámica de 

relacións, presente nas sesións, fana axeitada para a educación en habilidades sociais: 

Cun axeitado enfoque metodolóxico e didáctico, faranse grandes achegas a esta 

competencia: a busca de obxectivos grupais comúns nun xogo cooperativo, o diálogo e a toma 

de decisións compartidas, as estratexias de cooperación ou oposición nos deportes, a 

comunicación... son un medio eficaz para facilitar a relación, a integración, o respecto, a 

cooperación e a solidariedade. 

A educación física conciencia e axuda a ter en conta ás demais persoas nas actividades 

propostas, a confiar nelas, a participar colectiva e grupalmente, a asumir os diferentes papeis 

e as regras do xogo, a compartir o éxito e o fracaso do equipo, a discutir e elixir 

representantes, normas, funcións... aceptando as posibilidades e limitacións propias e alleas, 

independentemente do sexo, da raza, das crenzas, das características físicas... 

Atenderase ao xogo limpo, responsabilizándose cadaquén da integridade do resto de 

participantes. No caso do xurdimento de conflictos, resolveranse por medio da negociación, 

baseada no diálogo. 

 

Competencia cultural e artística.  

A educación física achégase a esta competencia: 

Apreciando a parte artística de certas execucións motrices. Potenciando o 

desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización, a expresión. Deste 

xeito, as manifestacións artísticas significarán unha fonte de gozo e enriquecemento persoal, 
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valorando criticamente as mensaxes difundidas. Entendendo algunhas manifestacións da 

motricidade humana como feitos culturais presentes en todas as culturas e civilizacións. 

 

Competencia para aprender a aprender.  

O logro desta competencia ten relación coa metodoloxía e coa maneira de presentar as 

tarefas na organización do proceso de ensino-aprendizaxe: 

Aprender a aprender por medio das actividades cooperativas, en que o grupo-clase ten 

que buscar a colaboración e as achegas de todas as persoas que o compoñen, favorecendo o 

diálogo, a busca, o consenso, o razoamento e a comprensión das ideas achegadas polas e 

polos demais. 

O axeitado coñecemento de si mesma e de si mesmo, do propio corpo, das posibilidades 

de acción, do contorno que nos rodea, das demais compañeiras e compañeiros así como a 

comprensión dos patróns de movemento realizados para transferir a outras accións que 

favoreza o coñecemento das propias capacidades e a autoestima. 

 

Autonomía e iniciativa persoal.  

A educación física aborda a autonomía e a iniciativa persoal do alumnado desde varias 

perspectivas: 

Mellorando o coñecemento do seu propio corpo e do contorno ao estructurar o esquema 

corporal, así como a percepción do espacio e do tempo, de maneira que se gañe 

progresivamente autonomía e se fagan os movementos máis ricos e variados. 

Incrementando o nivel de habilidades e de capacidades e, en consecuencia, a autonomía 

e a iniciativa persoal. 

Utilizando unha metodoloxía que favoreza a exploración: os estilos de ensino que 

potencian a busca creando dúbidas nos coñecementos adquiridos ata o momento incrementan 

a capacidade do alumnado para realizar as accións con progresiva autonomía. 

 

 

Obxectivos de Educación Física para 1º Ciclo 

 

Coñecer e identificar os segmentos corporais. 

Recoñecer a existencia dun espacio anterior e posterior en relación consigo mesmo. 

Identificar diferentes partes do corpo por medio da relaxación. 

Empregar correctamente as distintas destrezas básicas. 

Experimentar diferentes tipos de desprazamentos. 

Tomar conciencia de diversas situacións e sensacións de equilibrio. 

Experimentar as distintas posibilidades expresivas do corpo. 

Acadar a educación do ritmo en movementos de forma sinxela. 

Coñecer e usar as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do corpo. 

Utilizar o xogo como medio de socialización. 

Gozar da actividade física independentemente dos resultados da mesma. 

 

OBXECTIVOS PARA O 1º NIVEL DO 1º CICLO. 

Coñecer e identificar en si mesmo as distintas partes do corpo. Recoñecer dereita e 

esquerda. 

Experimentar diferentes movementos das partes do corpo en si mesmo. 

Identificar distancias con respecto a un mesmo. 

Identificar conceptos de duración e velocidade. 

Experimentar situacións de equilibrio no chan ou en bases próximas a el. 

Experimentar lanzamentos e recepcións de diferentes obxectos. 

Experimentar diferentes tipos de bote en distintas posicións. 

Iniciar tipos de saltos no chan ou en distintas alturas, partindo dunha posición estática. 

Mellorar a capacidade de xirar no chan con apoios totais ou parciais. 

Experimentar diferentes formas de desprazamentos. 

Explorar as posibilidades e recursos expresivos do corpo. 

Coñecer as cualidades do movemento a través de estímulos rítmicos. 

Satisfacer o pracer de se mover. 

Adquirir o hábito dunha postura correcta e boa. 

Fomentar os hábitos básicos de hixiene corporal na práctica da actividade física. 
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Fomentar o uso das formas espontáneas dos xogos. 

Aceptar a tódolos/as compañeiros/as nos xogos independentemente do seu rendemento. 

Fomentar o xogo como unha actividade social e cultural. 

 

OBXECTIVOS PARA O 2º NIVEL DO 1º CICLO 

Afianzar o coñecemento das distintas partes do corpo en si mesmos e con relación aos 

demais. 

Afianzar o dominio de movementos co corpo en si mesmo e con relación aos demais. 

Identificar distancias con respecto a compañeiros. 

Afianzar os conceptos de duración e velocidade. 

Experimentar situacións de equilibrio en diferentes bases de sustentación. 

Mellorar a capacidade para lanzar e recibir obxectos, ben dun mesmo ou ben dun 

compañeiro. 

Realizar botes en desprazamento. 

Experimentar diferentes formas de desprazarse. 

Controlar o corpo nos desprazamentos por saltos. 

Realizar xiros arredor do eixe lonxitudinal despois dunha carreira. 

Voltear adiante. 

Adaptar o movemento corporal a secuencias rítmicas sinxelas. 

Desenvolver as capacidades expresivas do corpo dun xeito espontáneo e libre. 

Adoptar hábitos de hixiene corporal, desenvolvendo actitudes responsables cara o corpo. 

Inicialos na correcta utilización dos espacios e dos materiais. 

Empregar o xogo como medio para desenvolve-las capacidades motrices. 

Utilizar o xogo como medio de socialización. 

Practicar diferentes tipos de xogos de execución sinxela. 

 

Contidos 

 

Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción. 

Exploración do corpo, das sensacións e das propias posibilidades de movemento. 

Concienciación do propio corpo en relación coa tensión, coa relaxación e coa respiración. 

Experimentación de posturas corporais diferentes. 

Realización de actividades encamiñadas á afirmación da lateralidade. 

Experimentación de situacións de equilibrio e de desequilibrio. 

Nocións asociadas a relacións espaciais e temporais: orientación espacial (diante, detrás, 

lonxe, preto...) e temporal (antes, despois...). 

Aceptación da propia realidade corporal. 

Interese por aumentar a autonomía. 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

Exploración das habilidades e das propias posibilidades de movemento. 

Experimentación de diferentes xeitos de execución e de control das habilidades motrices 

básicas. 

Resolución de problemas motores sinxelos. 

Realización de coordinacións globais diversas. 

Interese por coñecer as propias posibilidades de movemento e de acción. 

Disposición favorable a participar en actividades variadas, esforzándose e aceptando a 

existencia de diferencias no nivel de habilidade. 

 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 

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

Imitación de personaxes coñecidos e de situacións cotiás. 

Exteriorización de emocións e de sentimentos a través do corpo, do xesto e do 

movemento. 

Realización de representacións e de dramatizacións sinxelas con obxectos e con 

materiais. 

Sincronización do movemento con pulsacións e estructuras rítmicas sinxelas. 

Vivenciación de tarefas lúdico-motrices con base musical. 

Participación desinhibida en situacións que supoñan comunicación corporal, recoñecendo 
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as diferencias no xeito de expresarse. 

Disfrute mediante a expresión a través do propio corpo. 

 

Bloque 4. Actividade física e saúde. 

Adquisición de hábitos básicos de hixiene corporal e práctica de tarefas encamiñadas á 

hixiene postural. 

Coñecemento de pautas de alimentación básicas en relación coa actividade física. 

Comprensión da relación da actividade física co benestar. 

Realización de actividades motrices orientadas á mellora da saúde. 

Adopción de medidas de seguridade na actividade física. 

Respecto das normas de uso de materiais e de espacios na práctica da actividade física. 

Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde. 

 

Bloque 5. Xogos e deportes. 

Comprensión e cumprimento das regras do xogo. 

Realización de xogos libres e organizados. 

Coñecemento e práctica de xogos populares tradicionais galegos. 

Descubrimento das estratexias básicas de cooperación e de oposición en determinados 

xogos. 

Respecto ás persoas participantes no xogo, aceptando os diferentes papeis, valorando o 

esforzo e confiando nas propias posibilidades. 

Valoración do xogo como medio de disfrute e de relación coas demais persoas. 

 

Criterios de Avaliación e relación coas Competencias Básicas. 

 

Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices axeitadas ás características deses estímulos. Relacionado coas competencias de 

coñecemento e interacción co mundo físico e autonomía e iniciativa persoal. 

Adoptar diferentes posturas corporais, amosando coñecemento do corpo e mantendo o 

equilibrio e o control respecto á tensión/relaxación musculares e á respiración. 

Relacionado coas competencias de coñecemento e interacción co mundo físico e autonomía e 

iniciativa persoal. 

Reproducir cos diferentes segmentos corporais ou con instrumentos unha estructura 

rítmica sinxela. Relacionado coas competencias cultural e artística e información e competencia 

dixital. 

Desprazarse e saltar coordinadamente, variando a amplitude, a frecuencia, a dirección e 

o sentido do movemento e mais amosando unha axeitada orientación no espacio. 

Relacionado coas competencias de coñecemento e interacción co mundo físico e a competencia 

para aprender a aprender. 

Realizar lanzamentos, recepcións e outras habilidades que impliquen o manexo de 

obxectos, coordinando os segmentos corporais e situando o corpo axeitadamente. 

Relacionado coas competencias social e cidadá e a competencia matemática. 

Simbolizar personaxes, obxectos e situacións utilizando o corpo e materiais variados, 

amosando desinhibición e mais respectando e valorando as execucións alleas. 

Relacionado coas competencias de comunicación lingüística e competencia social e cidadá. 

Amosar interese pola adquisición de hábitos axeitados de alimentación, de hixiene 

corporal, postural e de seguridade na práctica da actividade física. 

Relacionado coas competencias de autonomía e iniciativa persoal, comunicación lingüística e 

aprender a aprender. 

Participar e gozar dos xogos, axustando a propia actuación ás características da 

actividade e experimentando relacións positivas coas outras persoas participantes. 

Relacionado coas competencias matemática, coñecemento e interacción co mundo físico, 

competencia social e cidadá a competencia para aprender a aprender. 

Coñecer e practicar xogos populares tradicionais galegos, interesándose pola súa busca e 

valorando a súa importancia. Relacionado coas competencias de información e competencia 

dixital e competencia cultural e artística. 

 

Materiais e Recursos didácticos que se van a utilizar 
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O centro dispón de instalacións e material axeitados para a realización das actividades 

propias da área de EF, as cales cumpren as medidas de seguridade e prevención de 

accidentes. As instalacións son: 

Un PATIO EXTERIOR con zonas verdes arredor e zona de area. Empregarase nos días de 

bo tempo para aquelas sesións nas cales polos seus contidos sexa moito máis enriquecedor 

realizalas ao aire libre ( Por exemplo: Xogos Populares) 

Un XIMNASIO cun espacio duns 200 m2 , con espaldeiras. Neste ximnasio será onde se 

realicen a maioría das sesións. 

Un POLIDEPORTIVO cuberto. 

 

En canto aos materiais que se van a utilizar, podemos clasificalos en: 

Material específico de Educación Física: Neste grupo estaría todo o material propio da 

área de EF (deporte,  psicomotricidade,…). Tanto gran material (colchonetas, bancos, 

espaldeiras,…) como pequeno material (aros, balóns, conos, picas,…). 

Material non específico da área de Educación Física: En ocasións, e principalmente nas 

actividades de expresión corporal ou orientación espacial utilizaranse a maiores outro tipo de 

material como teas, cd´s, minicadena, cartóns,… (Neste grupo tamén estarían incluídos os 

materiais relacionados coas novas tecnoloxías).  

Material de refugallo: En determinadas sesións realizaranse xogos con material de 

refugallo tales como botes de iogur, periódicos, caixas, cartóns,… 

 

 

AREA DE RELIXION CATÓLICA 

 

Contribución da área de Relixión e Moral Católica á adquisición das Competencias Básicas 

A ensinanza relixiosa  está presente e axuda á conformación  das  competencias básicas 

fixadas na lexislación. 

 

Competencia en Comunicación lingüística. 

Contribúe ó desenvolvemento do diálogo entre fe e cultura, exercitando a escoita da 

palabra de Deus e a exposición dos seus contidos. Utilizando distintas linguaxes, oral, escrita, 

simbólica etc. 

 

Competencia  Social e Cívica. 

Recolle as formas de comportamento que preparan  ás persoas para participar dunha 

maneira eficaz e constructiva na vida social e profesional. 

Fai posible a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da 

cooperación, da liberdade, da xustiza e da caridade, como expresión do coñecemento de  Deus 

revelado en Xesucristo. 

Axuda a afrontar a situación de conflicto mediante o diálogo e o perdón. 

Fundamenta os valores de respecto, cooperación ,solidariedade , xustiza e non violencia. 

 

Competencia  Cultural e Artística 

Axuda a comprender e asumir os valores que conleva o coñecemento do feito relixioso na 

súa expresión artística, cultural , estética, teolóxica e vivencial. 

Mantendo unha actitude respectuosa cara as expresións artísticas do patrimonio cristián 

 

Competencia  para aprender a aprender 

Contribúe  o logro de experiencias de aprendizaxe tanto individuais como colectivas 

Nun marco de referencia aceptado voluntariamente segundo  as súas conviccións que fai 

posible a busca da verdade e do ben. 

Esforzase aceptando os errores e aprendendo deles. 

 

Competencia  en autonomía e iniciativa persoal 

Axuda a desarrollar valores persoais, tales como responsabilidade, colaboración 

perseveranza etc. 

Axuda a afrontar os problemas e encontrar solucións para eles. 

 

Competencia  no coñecemento e interacción co Mundo Físico 
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Apoia e dálles sentido as habilidades e destrezas relacionadas coa ecoloxía, xa que o 

cristián entende a natureza como creación de  Deus, polo que a valora, ademais de coidala e 

fomentala. 

 

Obxectivos. 

 

Ao rematar o ciclo preténdese que o alumnado sexa quen de: 

Coñecer os aspectos básicos da relixión cristiá. 

Descubrir como Xesús, cos seus feitos e coas súas palabras, nos ensina a amar, a axudar 

aos demais e a mellorar o mundo. 

Descubrir a Biblia a partir das súas narracións e distinguir entre o Antigo e o Novo 

Testamento. 

Admirar a Deus Pai como Creador de todo, que quere que coidemos e respectemos o 

creado. 

Achegarse afectivamente a personaxes fundamentais da Historia da Salvación, 

descubrindo a relación que tiveron con Deus, recoñecendo en Xesús a persoa central desta 

historia de amor e saber a resposta que súa nai María lle deu a Deus. 

Descubrir o amor de Deus a través de Xesús e como a comunidade dos fillos de Deus 

vive a alegría do seu amor. 

Coñecer manifestacións, palabras e expresións relixiosas importantes na fe católica, 

descubrindo como aparecen no seu medio. 

Describir como se manifesta a presenza de Deus na Igrexa a través da vivencia dos 

sacramentos. 

Identificar as festas e os ritos cristiáns como expresións relixiosas. 

Observar e describir os trazos que caracterizan os amigos de Xesús. 

Coñecer as ensinanzas de Xesús para desenvolver actitudes de tolerancia, de respecto e 

de compromiso cara a el mesmo e cara aos demais. 

Identificar as expresións artísticas nas que as persoas manifestaron a súa experiencia 

relixiosa. 

Descubrir como Xesús triunfa sobre a morte e segue vivo entre os seus amigos. 

 

 

Contidos do 1º Ciclo 

    

Centrarémonos en dous ámbitos moi significativos para os nenos de 6 a 8 anos   como 

son a familia e os amigos e así axudarémoslles  a construír  os contidos relixiosos referidos  a 

Deus Pai  e a Xesús amigo que nos fala dese pai. 

 

A creación do ser humano e do mundo, obra admirable de Deus e tarefa para o home.  

Estructura e sentido da Biblia, Palabra de Deus. 

Manifestación de Deus Pai, creador e misericordioso, na Biblia.  

A resposta do home a Deus. O valor da oración como relación con Deus. Significado do 

templo e das imaxes. 

Deus quere a felicidade do ser humano. O seu amor e a súa providencia. 

Deus amosa o seu amor. A intervención salvadora de Deus na historia do pobo de Israel, 

asumida pola Tradición cristiá.  

O amor de Deus é fonte de verdade e de bondade para os que cren. 

Os Mandamentos, expresión da lei natural e do amor de Deus. Regra de conducta 

humana e cristiá. 

Deus envía o seu Fillo Xesucristo para o perdón dos pecados dos fillos. Xesucristo: 

camiño, verdade e vida.  

Principais ensinanzas da vida de Xesús narradas nos Evanxeos. As parábolas. 

Deus manifesta o seu amor coa morte do seu Fillo. Última Cea, Paixón, Morte e 

Resurrección. Deus fica con nosoutros: o Espírito Santo. 

Formamos a gran familia dos fillos de Deus: a Igrexa, que se xunta para celebrar o amor 

de Deus. 

As festas e as celebracións do ano litúrxico. O sentido da festa cristiá: Deus connosco. 

Significado das festas marianas máis importantes. 

Significado e sentido dalgúns símbolos relixiosos nas celebracións: a auga, o lume, a luz, 
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o aceite, os xestos, a música. 

Os ritos como expresión da relación con Deus. O culto cristián. 

O cristián agarda a festa grande do ceo. 

 

Criterios de avaliación 

 

Describir e respectar as distintas prácticas relixiosas e o seu sentido: a oración, o culto e 

o compromiso. 

Saber localizar unha cita bíblica. 

Recoñecer, nalgúns textos bíblicos sobre a creación, a bondade e a paternidade de Deus. 

Apreciar o amor de Deus ao home dende a natureza e a súa presencia xunto a nós. 

Distinguir algúns personaxes bíblicos significativos e a súa resposta de fe, con especial 

atención á figura da Virxe María e á persoa de Xesús como digno de imitación. 

Tirar conclusións dalgunhas parábolas básicas na ensinanza de Xesucristo. 

Sinalar a relación do crente con Deus nalgúns textos bíblicos. 

Comprender que Cristo nos amosa o seu amor presentándose como camiño para chegar 

a Deus, morrendo por nós, perdoándonos e enviándonos o seu Espírito.  

Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus. 

Identificar o significado dos símbolos cristiáns e do templo, e recoñecer a raíz celebrativa 

da festa cristiá. 

Comprender e respectar que o domingo é o Día do Señor. 

Saber situar algúns símbolos relixiosos nas festas do seu medio. 

Saber aplicar os mandamentos da lei de Deus á vida cotiá. 

Relacionar o final feliz das parábolas das vodas e a festa grande do ceo. 

 

Metodoloxía 

 

Principios que orientarán a práctica educativa: 

Metodoloxía Activa 

Integrarase a todos os alumnos na dinámica xeral da aula. A través da actividade 

desataranse mecanismos de ensaio-error  que permitiran reestructurar os esquemas 

interiores. 

Motivación 

Será fundamental partir dos intereses e necesidades dos alumnos , que os obxectivos, 

contidos e actividades teñan un nivel axeitado e respondan os seus intereses e que os métodos 

e recursos sexan atractivos e faciliten a aprendizaxe.  

Autonomía 

Para favorecer a maior participación dos alumnos teremos en conta os seguintes 

aspectos: 

A utilización dunha linguaxe sinxela e clara. 

Estructuración na presentación  de contidos 

A gradación das actividades 

Énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe 

Sensibilidade pola educación en valores (seleccionaranse actividades que propicien 

actitudes positivas sobre a convivencia, a conservación da natureza o coidado do propio corpo) 

 

Aprendizaxe significativo: Será necesario coñecer os seus coñecementos previos e 

vivencias sobre os temas a tratar, favorecendo a aparición e ampliación de novos intereses.  

 

Afectividade: É necesario crear un clima social positivo. Fomentaranse actitudes de 

apoio, ríspeto mutuo e tolerancia para conseguir confianza, seguridade e autonomía. 

 

Xogo: É un instrumento privilexiado para o desenrolo das capacidades que se pretende 

que alcance o  neno, polo seu carácter motivador debe estar presente neste primeiro ciclo ó 

longo da xornada escolar. 

 

Globalización: Mediante a globalización se incrementa a posibilidade de relacionar de 

maneira substantiva o que o alumno sabe co  novo que se lle presenta. Polo tanto aumenta  a 

súa capacidade para lograr aprendizaxes significativas. 
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Conexión coa familia: Non debemos esquecer que a familia é o primeiro elemento de 

socialización do neno e a primeira que intervén na súa educación. Actuaremos completando e 

ampliando as experiencias educativas da familia e buscando a súa colaboración en todos 

aqueles momentos e aspectos que precisemos. .. 
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SEGUNDO CICLO 
 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO  

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO 

MUNDO FÍSICO 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe… 

Ser quen de explicar como funciona o corpo humano, coa fin de actuar para previr 

enfermidades e conservar a saúde propia e a dos demais. 

En segundo ciclo, os alumnos aprenderán nocións básicas sobre como son e como 

funcionan os principais aparatos e sistemas do corpo humano. Ademais, coñecerán algunhas 

enfermidades dos órganos dos sentidos e reflexionarán sobre a maneira de protexelos. Tamén 

estudarán algúns hábitos básicos de alimentación. 

 

Ser quen de reflexionar criticamente e de manifestar actitudes responsables sobre o 

medio natural. 

Neste ciclo, o alumno aprenderá normas para aforrar enerxía e relacionará o uso da 

enerxía coa contaminación. Tamén identificará accións que contaminan a auga e o aire e que 

perxudican as plantas e os animais, e comprenderá por que cómpre coidar a natureza. 

Ademais, coñecerá e valorará os espazos protexidos da súa comunidade autónoma. 

 

Ser quen de aplicar coñecementos científicos para explicar o mundo físico e resolver 

problemas da vida cotiá. 

En segundo ciclo, o alumno aprenderá a explicar fenómenos como as estacións, a 

duración do ano, o ciclo da auga e o tempo atmosférico. Tamén estudará nocións básicas sobre 

a materia, a enerxía e as forzas, que lle permitirán comprender fenómenos cotiáns. Por outra 

parte, profundará no seu coñecemento sobre como funcionan algunhas máquinas. 

 

Ser quen de explicar con criterios científicos o funcionamento dos seres vivos e a súa 

interacción co medio natural e cos seres humanos. 

Durante o segundo ciclo, o alumno aprenderá a identificar e a clasificar os animais e as 

plantas segundo distintos criterios científicos. Ademais, o alumno saberá cales son as 

necesidades fundamentais dos seres vivos e poderá explicar as relacións básicas que existen 

entre os compoñentes dun ecosistema. 

 

Ser quen de comprender as características das paisaxes e de distintos contornos para 

valorar a súa diversidade e para orientarse no espazo próximo. 

Neste ciclo, os alumnos aprenderán a recoñecer distintos tipos de paisaxe. Coñecerán as 

características da paisaxe da súa comunidade autónoma e aprenderán a interpretar os 

elementos básicos dun mapa de relevo e dun mapa temático. 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe: 

 

Ser quen de entender a organización social e económica nos contornos máis próximos, 

para participar como cidadán activo na vida social. 

En segundo ciclo, os alumnos estudarán a organización política da localidade e da 

comunidade autónoma. Tamén aprenderán os datos básicos sobre as actividades económicas, 

a poboación e as institucións da súa localidade e da súa comunidade autónoma. Ademais, 

participarán activamente en debates, diálogos e postas en común sobre distintos temas. 

 

 

Ser quen de recoñecer feitos e personaxes do pasado para comprender o presente no 
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seu contorno máis próximo. 

Neste ciclo, os nenos aprenderán a recoñecer os cambios que se producen co paso do 

tempo na súa localidade e na súa comunidade autónoma. Tamén aprenderán a diferenciar as 

formas de vida das distintas etapas da Historia e a organizar feitos nunha secuencia temporal. 

 

Ser quen de comprender e valorar a realidade social para convivir de forma tolerante e 

solidaria.  

En segundo ciclo, os alumnos reflexionarán sobre a importancia das leis e das institucións 

locais, autonómicas e estatais. Ademais, aprenderán a poñerse no lugar doutras persoas que 

viven situacións conflitivas e suxerirán formas de resolver conflitos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO AO DESENVOLVEMENTO 

DOUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Na área de Coñecemento do medio preséntanse distintos tipos de información: textos 

expositivos, carteis, noticias, folletos etc., que permiten traballar a competencia lectora. 

Ademais, desenvólvense as habilidades de comunicación oral mediante actividades de 

intercambio de opinións sobre diversos temas. 

 

Competencia matemática. 

Desde Coñecemento do medio, de maneira especial nos temas relacionados coas Ciencias 

físicas e coa Xeografía, contribúese ao desenvolvemento da competencia matemática 

propoñendo a interpretación e a expresión matemática dos feitos e dos fenómenos. En 

segundo ciclo trabállanse de maneira especial nocións relacionadas coa interpretación 

numérica do mundo físico (a medida do tempo e da distancia, e a introdución a a medición da 

materia) e da sociedade (demografía e actividades económicas). 

 

Tratamento da información e da competencia dixital. 

Esta área contribúe ao tratamento da información a través de múltiples actividades de 

observación e descrición da realidade, igual ca de rexistro e de clasificación de información en 

distintos formatos -táboas, fichas, escritos…-. Por outra parte, nesta área faise unha 

introdución ao ordenador e ao seu funcionamento. 

 

Competencia cultural e artística. 

Desde a área de Coñecemento do medio favorécese o coñecemento e a valoración de 

expresións culturais doutras sociedades e doutros momentos históricos. Ademais contribúese 

ao desenvolvemento desta competencia, na medida en que a observación sistemática de 

fotografías e ilustracións forma parte das habilidades propias da educación artística. Na área 

de Coñecemento do medio tamén se realizan diversas actividades de creación plástica e 

anímase a desenvolver esta competencia a través dunha coidadosa selección, desde a 

perspectiva estética, das ilustracións e das fotografías. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Nesta área trabállanse diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar e 

memorizar información. Ademais, proponse unha secuenciación coidadosa das actividades de 

aprendizaxe e ofrécense abundantes resumos e distintos tipos de gráficos e de organizadores 

gráficos. Ao comezo das unidades dáse a oportunidade de lembrar o que xa se sabe sobre o 

tema en cuestión, para vincular os coñecementos novos cos xa adquiridos. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

En Coñecemento do medio, as múltiples actividades de aplicación de coñecementos e de 

solución de problemas da vida diaria -en especial o programa Son quen…- promoven o 

desenvolvemento desta competencia. Igualmente, a forma en como están redactados os 

textos e as actividades permite que os alumnos realicen o seu traballo de forma autónoma. 
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AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 

A área de Educación artística contribúe á adquisición da competencia cultural e artística 

directamente en todos os aspectos que a configuran. Ponse a énfase no coñecemento de 

diferentes códigos artísticos e na utilización das técnicas e os recursos que lles son propios, 

axudándolle ao alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que lle rodea 

e a ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación cos demais. A posibilidade de 

representar unha idea de forma persoal, valéndose dos recursos que as linguaxes artísticas 

proporcionan, favorece a iniciativa, a imaxinación e a creatividade, ao mesmo tempo que 

ensina a respectar outras formas de pensamento e expresión. 

 

A área, ao propiciar o achegamento a diversas manifestacións culturais e artísticas, tanto 

do contorno máis próximo coma doutros pobos, dota os alumnos e as alumnas de 

instrumentos para valoralas e para formular opinións cada vez máis fundamentadas no 

coñecemento. Deste xeito, poden ir configurando criterios válidos en relación cos produtos 

culturais e ampliar as súas posibilidades de lecer. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Ao facer da exploración e da indagación os mecanismos apropiados para definir 

posibilidades, para buscar solucións e adquirir coñecementos, favorécese de forma relevante a 

autonomía e a iniciativa persoal. O proceso que leva o neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require dunha planificación previa e demanda un esforzo por alcanzar resultados 

orixinais, non-estereotipados. Por outra parte, esixe a elección de recursos tendo presente a 

intencionalidade expresiva do produto que se desexa lograr e a revisión constante do que se 

fixo en cada fase do proceso coa idea de melloralo se fose preciso. 

 

A creatividade esixe actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, barallar 

posibilidades e solucións diversas. O proceso non só contribúe á orixinalidade, á busca de 

formas innovadoras, senón que tamén xera flexibilidade pois ante un mesmo suposto poden 

darse diferentes respostas. 

 

Competencia social e cidadá. 

No ámbito da Educación artística, a interpretación e a creación supoñen, en moitas 

ocasións, un traballo en equipo. Esta circunstancia esixe cooperación, asunción de 

responsabilidades, seguimento de normas e instrucións, coidado e conservación de materiais e 

instrumentos, aplicación de técnicas concretas e utilización de espazos de maneira apropiada. 

O seguimento destes requisitos forma no compromiso cos demais, na esixencia que ten a 

realización en grupo e na satisfacción que proporciona un produto que é froito do esforzo 

común. En definitiva, expresarse buscando o acordo, pon en marcha actitudes de respecto, 

aceptación e entendemento, o que sitúa a área como un bo vehículo para o desenvolvemento 

desta competencia. 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

Contribúese á apreciación do contorno a través do traballo perceptivo con sons, formas, 

cores, liñas, texturas, luz ou movemento presentes nos espazos naturais e nas obras e 

realizacións humanas. A área sérvese do medio como pretexto para a creación artística, 

explórao, manipúlao e incorpórao recreándoo para darlle unha dimensión que proporcione goce 

e contribúa ao enriquecemento da vida das persoas. Así mesmo, ten en conta outra dimensión 

igualmente importante, a que compete ás agresións que deterioran a calidade de vida, como a 

contaminación sonora ou as solucións estéticas pouco afortunadas de espazos, obxectos ou 

edificios, axudándolles aos nenos e ás nenas a tomar conciencia da importancia de contribuír a 

preservar un contorno físico agradable e saudable. 
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Competencia para aprender a aprender. 

Favorécese a reflexión sobre os procesos na manipulación de obxectos, a 

experimentación con técnicas e materiais e a exploración sensorial de sons, texturas, formas 

ou espazos, coa fin de que os coñecementos adquiridos doten os nenos e as nenas dunha 

bagaxe suficiente para utilizalos en situacións diferentes. O desenvolvemento da capacidade de 

observación presenta a conveniencia de establecer pautas que a guíen, co obxecto de que o 

exercicio de observar proporcione información relevante e suficiente. Neste sentido, a área 

axuda a adquirir competencia en aprender ao proporcionar protocolos de indagación e 

planificación de procesos susceptibles de seren utilizados noutras aprendizaxes. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Pódese contribuír, como desde todas as áreas, a través da riqueza dos intercambios 

comunicativos que se xeran, do uso das normas que os rexen, da explicación dos procesos que 

se desenvolven e do vocabulario específico que a área achega. De forma específica, cancións 

ou sinxelas dramatizacións son un vehículo propicio para a adquisición de novo vocabulario e 

para desenvolver capacidades relacionadas coa fala, como a respiración, a dicción ou a 

articulación. Desenvólvese, así mesmo, esta competencia na descrición de procesos de 

traballo, na argumentación sobre as solucións dadas ou na valoración da obra artística. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Contribúese a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar procesos 

relacionados coa música e as artes visuais e para achegar ao alumnado á creación de 

producións artísticas e á análise da imaxe e o son e das mensaxes que estas transmiten. 

Tamén se desenvolve a competencia na busca de información sobre manifestacións artísticas 

para o seu coñecemento e goce, para seleccionar e intercambiar informacións referidas a 

ámbitos culturais do pasado e do presente, próximos ou doutros pobos. 

 

Competencia matemática. 

Aínda que en menor medida, a área contribúe ao desenvolvemento da competencia 

matemática ao abordar conceptos e representacións xeométricas presentes na arquitectura, no 

deseño, no mobiliario, nos obxectos cotiáns, no espazo natural, e naquelas ocasións nas que 

se necesitan referentes para organizar a obra artística no espazo. Así mesmo, cando en música 

se traballan o ritmo ou as escalas, estase facendo unha achega ao desenvolvemento da 

competencia matemática. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO 

MUNDO FÍSICO 

 

A área de Educación física contribúe esencialmente ao desenvolvemento desta 

competencia, mediante a percepción e a interacción apropiada do propio corpo, en movemento 

ou en repouso, nun espazo determinado mellorando as súas posibilidades motrices. 

Contribúese tamén mediante o coñecemento, a práctica e a valoración da actividade física 

como elemento indispensable para preservar a saúde. Esta área é clave para que os nenos e 

as nenas adquiran hábitos saudables e de mellora e mantemento da condición física que os 

acompañen durante a escolaridade e o que é máis importante, ao longo da vida. 

Na sociedade actual que progresa cara á optimización do esforzo intelectual e físico, faise 

imprescindible a práctica da actividade física, pero sobre todo a súa aprendizaxe e 

valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riscos derivados 

do sedentarismo e, tamén, como alternativa de ocupación do tempo de lecer. 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

As características da Educación física, sobre todo as relativas ao contorno no que se 
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desenvolve a dinámica das clases, fan que sexa propicia para a educación de habilidades 

sociais, cando a intervención educativa incide neste aspecto. As actividades físicas e en 

especial as que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar a relación, a 

integración e o respecto, ademais de contribuír ao desenvolvemento da cooperación e da 

solidariedade. 

 

A Educación física axuda a aprender a convivir, fundamentalmente no que se refire á 

elaboración e aceptación de regras para o funcionamento colectivo, desde o respecto pola 

autonomía persoal, a participación e a valoración da diversidade. As actividades dirixidas á 

adquisición das habilidades motrices requiren a capacidade de asumir as diferenzas así como 

as posibilidades e limitacións propias e alleas. O cumprimento das normas que rexen os xogos 

colabora na aceptación de códigos de conduta para a convivencia. As actividades físicas 

competitivas poden xerar conflitos nos que é necesaria a negociación, baseada no diálogo, 

como medio para a súa resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribúe a coñecer a 

riqueza cultural, mediante a práctica de diferentes xogos e danzas. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia cultural e artística. 

Á expresión de ideas, ou sentimentos, de forma creativa contribúe mediante a 

exploración e a utilización das posibilidades e de recursos do corpo e do movemento. Á 

apreciación e á comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, a través do 

recoñecemento e a apreciación das manifestacións culturais específicas da motricidade 

humana, tales coma os deportes, os xogos tradicionais, as actividades expresivas ou a danza e 

a súa consideración como patrimonio dos pobos. 

 

Noutro sentido, a área favorece un achegamento ao fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte ou noutras 

situacións contrarias á dignidade humana que nel se producen. 

 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

A Educación física axuda á consecución desta competencia na medida en que axuda a 

que os alumnos deban tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe 

manifestar autosuperación, perseveranza e actitude positiva, Tamén o fai, se se lle dá 

protagonismo ao alumnado en aspectos de organización individual e colectiva das actividades 

físicas, deportivas e expresivas. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

Contribúese mediante o coñecemento dun mesmo e das propias posibilidades e carencias 

como punto de partida da aprendizaxe motora, mediante o desenvolvemento dun repertorio 

variado que facilite a súa transferencia a tarefas motrices máis complexas. Isto permite o 

establecemento de metas alcanzables e a súa consecución provoca autoconfianza. Ao mesmo 

tempo, os proxectos comúns en actividades físicas colectivas facilitan a adquisición de recursos 

de cooperación.  

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Por outro lado, esta área colabora, desde idades temperás, á valoración crítica das 

mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de información e 

comunicación, que poden danar a propia imaxe corporal. Desde esta perspectiva contribúese 

en certa medida á competencia sobre o tratamento da información. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

A área tamén contribúe, como o resto das aprendizaxes, á adquisición desta 

competencia, ofrecendo gran variedade de intercambios comunicativos, do uso das normas 

que os rexen e do vocabulario específico que a área achega. 
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AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE LINGUA GALEGA 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno/a debe… 

 

Ser capaz de comprender e producir mensaxes orais que teñen unha finalidade didáctica 

ou son de uso cotián. 

No segundo ciclo, grazas ao programa de Comunicación oral, os nenos aprenderán a 

expresarse oralmente con corrección e a comprender mensaxes orais procedentes tanto do seu 

contorno cotián como dos medios de comunicación social. 

 

A escoita e a comprensión de anuncios, noticias…, xunto coa realización de descricións, 

entrevistas… forman parte do desenvolvemento da Competencia en comunicación lingüística 

durante este ciclo. 

 

Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orais respectando as 

normas que os rexen. 

Ao longo do ciclo, os alumnos acostumaranse a comentar, a debater e a chegar a 

acordos sobre cuestións relacionadas co seu contorno cotián, valorando e respectando as 

normas que rexen a interacción oral (xestos, posturas, ton de voz, papel adoptado…). 

 

Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluíndo textos con 

finalidade didáctica, textos propios de situacións cotiás de relación social ou textos 

procedentes de medios de comunicación. 

Durante o segundo ciclo, os alumnos demostrarán a súa capacidade de comprensión 

lectora á hora de enfrontarse a diferentes tipos de textos: narrativos, informativos, teatrais, 

poéticos... Ademais, o traballo con noticias, as páxinas web, folletos, mensaxes gráficos… 

garante a comprensión da información presente en todo tipo de textos, incluíndo tanto os que 

proveñen de medios de comunicación social como os que deben ser obxecto de estudo.  

 

Ser capaz de poñer en práctica os coñecementos e as estratexias necesarias para escribir 

correctamente. 

O estudo, en Gramática, das principais clases de palabras e, en Ortografía, das normas 

de puntuación ou de acentuación, xunto coas normas ortográficas básicas, contribuirán 

significativamente á corrección dos textos elaborados polos alumnos. 

 

Ser capaz de escribir textos relacionados co ámbito escolar ou con situacións cotiás de 

relación social, así como textos de información e de opinión. 

Durante este ciclo, os alumnos adquirirán unha serie de técnicas de redacción que poden 

ser aplicables a calquera escrito (alongar oracións, utilizar enlaces, ordenar frases…). Ademais, 

aprenderán a compoñer diferentes tipos de textos e a utilizar elementos gráficos e 

paratextuais. 

 

Ser capaz de ler e comprender de forma autónoma textos literarios adecuados á súa 

idade e aos seus intereses. 

Neste ciclo os nenos acostumaranse a ler e a comprender numerosos textos procedentes 

da literatura infantil clásica e actual. No ciclo, xunto aos textos narrativos, terán unha 

importante presenza os textos poéticos, que serán obxecto de memorización e de recitación 

por parte dos alumnos. 

 

Trátase, ademais, de conseguir que os alumnos valoren os textos literarios como 

vehículo de comunicación, como fonte de coñecemento e como recurso de goce persoal. 

 

Ser capaz de comprender e utilizar a terminoloxía lingüística propia do ciclo. 

Durante este ciclo, os alumnos deberán coñecer e utilizar a denominación dos textos 

(narración, descrición, poema…), das principais clases de palabras (determinantes, 
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substantivos, verbos…) e dos mecanismos básicos de formación do léxico (derivación, 

composición...). Esta terminoloxía servirá para reflexionar sobre o aprendido en relación co 

funcionamento da lingua. 

 

Ser capaz de manifestar interese pola lectura e a escritura como instrumentos para 

relacionármonos cos demais e para aprender. 

Ao longo do ciclo os alumnos comprenderán que as súas producións orais e escritas son 

instrumentos de relación social, que lles permiten interactuar cos demais. Por outro lado, 

comprobarán que a lectura e a escritura son as ferramentas básicas que calquera persoa debe 

dominar para poder mellorar a aprendizaxe. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA GALEGA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia matemática. 

Nocións como a secuencia temporal dunha historia ou a numeración e a ordenación de 

viñetas relacionadas cos textos contribúen ao desenvolvemento de habilidades características 

desta competencia. Por outro lado, o coñecemento de determinadas clases de palabras, como 

son os cuantificadores (numerais e indefinidos), contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia desde a área de Lingua. 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co medio físico. 

Na área de Lingua ofrécense unha serie de textos informativos relacionados co mundo 

físico que permiten coñecer mellor os elementos da natureza e a influencia e as relacións que 

manteñen os seres humanos co espazo no que viven.  

 

Así mesmo, a través do traballo con mensaxes informativas e publicitarias, contribúese á 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

A área proporciona destrezas para a selección, comprensión  e transmisión da 

información. As actividades de comprensión dos diferentes tipos de textos, as relacionadas 

coas imaxes ou a análise de cuestións tipográficas sinxelas contribúen favorablemente ao 

desenvolvemento desta competencia.  

 

Por outro lado, en moitas das actividades que se lles presentan aos alumnos proponse a 

posibilidade de realizar tarefas con ferramentas informáticas adecuadas á idade. 

 

Competencia social e cidadá. 

A lingua é a base da comunicación entre os seres humanos, de aí que desde a área de 

Lingua se poida contribuír facilmente ao desenvolvemento desta competencia básica, 

entendida como conxunto de habilidades necesarias para a convivencia. Neste sentido, que os 

nenos aprendan a comunicarse cos demais e a comprender o que os demais lles transmiten é 

fundamental para a súa formación como seres sociais. Ademais, a lingua tamén lles permite 

aos nenos tomar contacto con outras realidades diferentes da súa e facilita a erradicación de 

prexuízos e imaxes estereotipadas. 

 

Competencia cultural e artística. 

Desde a área de Lingua contribúese ao desenvolvemento desta competencia mediante a 

lectura e a valoración de obras literarias infantís de diferentes épocas e culturas. Ademais, o 

traballo a partir dos debuxos e as fotografías que acompañan os textos permite desenvolver 

habilidades propias da educación artística. Ademais, inclúense propostas para realizar, a partir 

dos contidos lingüísticos, actividades de creación plástica. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

O uso correcto da lingua é unha das ferramentas básicas da aprendizaxe. A lectura 

posibilita o acceso ao coñecemento, e a escritura permite a súa reelaboración e a súa 

asimilación persoal. Cuestións como mellorar a velocidade lectora ou a comprensión, así como 



87 

 

a correcta expresión dos coñecementos, contribúen ao desenvolvemento desta competencia. 

Por outra parte, a presenza de actividades que permiten traballar a atención, a memoria ou a 

construción do sentido serven tamén para contribuír ao desenvolvemento da aprendizaxe. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

O traballo na área de Lingua preséntase para que poida ser realizado de forma 

autónoma, pedíndolles aos nenos que demostren o que son capaces de realizar cos 

coñecementos lingüísticos que posúen ata ese momento.  

 

Por outra parte, a proposta de actividades que obrigan aos nenos a poñerse no lugar 

doutros ou a decidir entre varias cuestións favorece o desenvolvemento desta competencia. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ  

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno/a debe… 

 

Ser capaz de comprender e producir mensaxes orais que teñen unha finalidade didáctica 

ou son de uso cotián. 

No segundo ciclo, grazas ao programa de Comunicación oral, os nenos aprenderán a 

expresarse oralmente con corrección e a comprender mensaxes orais procedentes tanto do seu 

contorno cotián como dos medios de comunicación social. 

 

A escoita e a comprensión de anuncios, noticias…, xunto coa realización de descricións, 

entrevistas… forman parte do desenvolvemento da Competencia en comunicación lingüística 

durante este ciclo. 

 

Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orais respectando as 

normas que os rexen. 

Ao longo do ciclo, os alumnos acostumaranse a comentar, a debater e a chegar a 

acordos sobre cuestións relacionadas co seu contorno cotián, valorando e respectando as 

normas que rexen a interacción oral (xestos, posturas, ton de voz, papel adoptado…). 

 

 

Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluíndo textos con 

finalidade didáctica, textos propios de situacións cotiás de relación social ou textos 

procedentes de medios de comunicación. 

Durante o segundo ciclo, os alumnos demostrarán a súa capacidade de  

comprensión lectora á hora de enfrontarse a diferentes tipos de textos: narrativos, 

informativos, teatrais, poéticos... Ademais, o traballo con noticias, as páxinas web, folletos, 

mensaxes gráficos… garante a comprensión da información presente en todo tipo de textos, 

incluíndo tanto os que proveñen de medios de comunicación social como os que deben ser 

obxecto de estudo.  

 

Ser capaz de poñer en práctica os coñecementos e as estratexias necesarias para escribir 

correctamente. 

O estudo, en Gramática, das principais clases de palabras e, en Ortografía, das normas 

de puntuación ou de acentuación, xunto coas normas ortográficas básicas, contribuirán 

significativamente á corrección dos textos elaborados polos alumnos. 

 

Ser capaz de escribir textos relacionados co ámbito escolar ou con situacións cotiás de 

relación social, así como textos de información e de opinión. 

Durante este ciclo, os alumnos adquirirán unha serie de técnicas de redacción que poden 

ser aplicables a calquera escrito (alongar oracións, utilizar enlaces, ordenar frases…). Ademais, 

aprenderán a compoñer diferentes tipos de textos e a utilizar elementos gráficos e 
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paratextuais. 

 

Ser capaz de ler e comprender de forma autónoma textos literarios adecuados á súa 

idade e aos seus intereses. 

Neste ciclo os nenos acostumaranse a ler e a comprender numerosos textos procedentes 

da literatura infantil clásica e actual. No ciclo, xunto aos textos narrativos, terán unha 

importante presenza os textos poéticos, que serán obxecto de memorización e de recitación 

por parte dos alumnos. 

Trátase, ademais, de conseguir que os alumnos valoren os textos literarios como 

vehículo de comunicación, como fonte de coñecemento e como recurso de goce persoal. 

 

Ser capaz de comprender e utilizar a terminoloxía lingüística propia do ciclo. 

Durante este ciclo, os alumnos deberán coñecer e utilizar a denominación dos textos 

(narración, descrición, poema…), das principais clases de palabras (determinantes, 

substantivos, verbos…) e dos mecanismos básicos de formación do léxico (derivación, 

composición...). Esta terminoloxía servirá para reflexionar sobre o aprendido en relación co 

funcionamento da lingua. 

 

Ser capaz de manifestar interese pola lectura e a escritura como instrumentos para 

relacionármonos cos demais e para aprender. 

Ao longo do ciclo os alumnos comprenderán que as súas producións orais e escritas son 

instrumentos de relación social, que lles permiten interactuar cos demais. Por outro lado, 

comprobarán que a lectura e a escritura son as ferramentas básicas que calquera persoa debe 

dominar para poder mellorar a aprendizaxe. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA CASTELÁ AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia matemática. 

Nocións como a secuencia temporal dunha historia ou a numeración e a ordenación de 

viñetas relacionadas cos textos contribúen ao desenvolvemento de habilidades características 

desta competencia. Por outro lado, o coñecemento de determinadas clases de palabras, como 

son os cuantificadores (numerais e indefinidos), contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia desde a área de Lingua castelá. 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co medio físico. 

Na área de Lingua castelá ofrécense unha serie de textos informativos relacionados co 

mundo físico que permiten coñecer mellor os elementos da natureza e a influencia e as 

relacións que manteñen os seres humanos co espazo no que viven.  

 

Así mesmo, a través do traballo con mensaxes informativas e publicitarias, contribúese á 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

A área proporciona destrezas para a selección, comprensión  e transmisión da 

información. As actividades de comprensión dos diferentes tipos de textos, as relacionadas 

coas imaxes ou a análise de cuestións tipográficas sinxelas contribúen favorablemente ao 

desenvolvemento desta competencia.  

 

Por outro lado, en moitas das actividades que se lles presentan aos alumnos proponse a 

posibilidade de realizar tarefas con ferramentas informáticas adecuadas á idade. 

 

Competencia social e cidadá. 

A lingua é a base da comunicación entre os seres humanos, de aí que desde a área de 

Lingua se poida contribuír facilmente ao desenvolvemento desta competencia básica, 

entendida como conxunto de habilidades necesarias para a convivencia. Neste sentido, que os 

nenos aprendan a comunicarse cos demais e a comprender o que os demais lles transmiten é 

fundamental para a súa formación como seres sociais. Ademais, a lingua tamén lles permite 
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aos nenos tomar contacto con outras realidades diferentes da súa e facilita a erradicación de 

prexuízos e imaxes estereotipadas. 

 

Competencia cultural e artística. 

Desde a área de Lingua contribúese ao desenvolvemento desta competencia mediante a 

lectura e a valoración de obras literarias infantís de diferentes épocas e culturas. Ademais, o 

traballo a partir dos debuxos e as fotografías que acompañan os textos permite desenvolver 

habilidades propias da educación artística. Ademais, inclúense propostas para realizar, a partir 

dos contidos lingüísticos, actividades de creación plástica. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

O uso correcto da lingua é unha das ferramentas básicas da aprendizaxe. A lectura 

posibilita o acceso ao coñecemento, e a escritura permite a súa reelaboración e a súa 

asimilación persoal. Cuestións como mellorar a velocidade lectora ou a comprensión, así como 

a correcta expresión dos coñecementos, contribúen ao desenvolvemento desta competencia. 

Por outra parte, a presenza de actividades que permiten traballar a atención, a memoria ou a 

construción do sentido serven tamén para contribuír ao desenvolvemento da aprendizaxe. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

O traballo na área de Lingua castelá preséntase para que poida ser realizado de forma 

autónoma, pedíndolles aos nenos que demostren o que son capaces de realizar cos 

coñecementos lingüísticos que posúen ata ese momento.  

Por outra parte, a proposta de actividades que obrigan aos nenos a poñerse no lugar 

doutros ou a decidir entre varias cuestións favorece o desenvolvemento desta competencia. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA  

 

  

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos 

matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da 

lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia para aprender a aprender. 

A linguaxe é o principal vehículo do pensamento humano, a ferramenta máis potente 

para a interpretación e a representación da realidade e o instrumento de aprendizaxe por 

excelencia, de aí que a área, na medida en que contribúe á mellora da capacidade 

comunicativa xeral, faino tamén á competencia para aprender a aprender. Non obstante, a súa 

maior contribución radica en que á aprendizaxe dunha lingua estranxeira dá un enorme 

rendemento se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que 

estratexias os fan máis eficaces. Esa é a razón da introdución no currículo dun apartado 

específico de reflexión sobre a propia aprendizaxe.  

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Pola súa parte, as decisións que provoca a reflexión antes mencionada favorecen a 

autonomía e, neste sentido, pódese afirmar que a lingua estranxeira contribúe tamén ao 

desenvolvemento desta competencia. 

 

Tratamento da información e da competencia dixital. 
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As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse 

en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo 

incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira 

ofrece a posibilidade de comunicarse utilizándoa. E, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. 

 

Competencia social e cidadá. 

As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes 

desa lingua. Esta aprendizaxe, ben orientada desde a escola, debe traducirse tanto na 

capacidade coma no interese por coñecer outras culturas e por relacionarse con outras 

persoas, falantes ou aprendices desa lingua. Ao mesmo tempo, o coñecemento doutra lingua e 

de trazos culturais diferentes aos propios contribúe á mellor comprensión e valoración da 

propia lingua e cultura e favorece o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas 

culturais e de comportamento, favorece a tolerancia e a integración e axuda a comprender e 

apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 

 

Competencia artística e cultural. 

Por último, e aínda que en menor medida, esta área colabora no desenvolvemento da 

competencia artística e cultural se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen producións 

lingüísticas con compoñente cultural. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe… 

 

Ser capaz de coñecer e valorar a presenza das informacións numéricas na vida cotiá, 

manexar os números nos seus diferentes contextos e empregalos con distintas finalidades. 

No segundo ciclo o alumno aprenderá os números ata sete cifras. Traballará coas 

distintas situacións cotiás nas que aparecen, e manexará diferentes formas nas que se poden 

presentar. Tamén realizará a súa representación de diferentes maneiras e traballará a 

composición e a descomposición de números a partir das distintas ordes de unidades. 

Ademais, aprenderá a manexar os números ordinais e a comparar números. 

 

Ser capaz de realizar cálculos e estimacións con números, identificando situacións onde 

sexan necesarios e expresando o proceso seguido.  

As operacións de suma, resta, multiplicación e división constitúen unha parte substancial 

dos contidos do segundo ciclo. Durante todo o ciclo asociará estas operacións con situacións 

reais nas que as aplicará. O cálculo mental traballarao de forma sistemática, e aprenderá a 

realizar aproximacións de números a distintas ordes e a obter estimacións de sumas, restas e 

produtos. 

 

Ser capaz de utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de magnitudes e 

expresar os resultados na unidade adecuada. 

O alumno, ao longo deste ciclo, traballará coas unidades de medida convencionais 

(metro, centímetro, milímetro, litro, decilitro, quilo, gramo…), aprenderá a usar instrumentos 

de medida e a manexar o reloxo e o diñeiro de forma eficiente, todo iso en situacións reais. 

Tamén se lle dedicará especial atención á estimación de magnitudes. 

 

Ser capaz de recoñecer a presenza de liñas, formas e corpos xeométricos na realidade, 

aplicar as súas características para describir situacións e utilizalas con distintas fins. 

No referente ao plano, o alumno traballará os distintos tipos de rectas; os polígonos, os 

seus elementos e a clasificación; os ángulos, os seus elementos e a clasificación; a 
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circunferencia e o círculo. Tamén aprenderá a construír figuras simétricas e trasladadas, así 

como a calcular o perímetro e a área dun polígono.  

O traballo co espazo concretarase no estudo dos corpos xeométricos (prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas), os seus elementos e tamén a súa clasificación. 

 

Ser capaz de utilizar e elaborar estratexias de resolución de problemas, elixir a máis 

adecuada en cada caso e aplicala seguindo un proceso de resolución ordenado. 

Durante todo o ciclo, o alumno recoñecerá e resolverá diferentes tipos de problemas, 

tanto problemas dunha operación coma de dúas operacións. Os alumnos aprenderán a seguir 

un proceso ordenado de resolución, reflexionarán sobre os problemas e coñecerán e utilizarán 

diferentes estratexias de resolución, tendo tamén a oportunidade de inventar problemas 

propios. 

 

Ser capaz de recoller datos e informacións do contorno que o rodea, representar a 

información en distintas formas, interpretala e producir mensaxes con ela. 

Durante o segundo ciclo os alumnos aprenderán a interpretar gráficos de barras de dúas 

e tres características, gráficos lineais e pictogramas, e tamén traballarán as coordenadas 

cartesianas. A partir deles, extraerán información que lles permitirá contestar preguntas e 

resolver problemas. Tamén representarán distintos datos neses tipos de gráficos. 

 

Ser capaz de recoñecer a presenza e o papel das Matemáticas no noso mundo, valorar a 

importancia da creatividade e o rigor ao utilizalas e confiar nas súas propias habilidades. 

Os alumnos chegarán a recoñecer e apreciar a utilidade das Matemáticas na súa vida 

cotiá, ao realizar actividades de distintos tipos centradas sempre en contextos reais. O traballo 

sistemático e organizado permitiralles tomar conciencia da importancia de ser ordenados e 

coidadosos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE MATEMÁTICAS AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Para desenvolver esta competencia, ao traballar as Matemáticas os alumnos deben poñer 

atención especial na incorporación dos termos matemáticos na linguaxe usual e o seu uso 

correcto, na descrición verbal dos procesos e na comprensión dos textos que se lles ofrecen 

(en  especial, os problemas). Cómpre que os alumnos falen, escriban, escoiten e expliquen o 

proceso seguido no seu traballo matemático. 

 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

A área de Matemáticas permítelles aos alumnos comprender, describir e interactuar co 

contorno físico que os rodea. O traballo coas posicións no espazo, as figuras e os corpos 

xeométricos, a simetría… capacitaraos para ser competentes no emprego de planos, mapas, 

rutas… Do mesmo xeito, os contidos de números e operacións e medida axúdanlles a 

comprender a realidade, e a interactuar con ela. Co estudo dos gráficos entenden e producen 

informacións sobre o contorno. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta área contribúe á adquisición desta competencia de varias formas. Por un lado, 

achega destrezas como a comparación de números, a aproximación, as distintas formas de 

expresar e de usar os números…; e polo outro, traballa a recollida e a tabulación de datos, e a 

interpretación e representación de táboas de dobre entrada e dos tipos de gráficos máis 

comúns. 

 

Competencia social e cidadá. 

Valores como o rigor, o coidado, a perseveranza están asociados ao traballo matemático. 

Da mesma maneira, o traballo en equipo e a consideración e a reflexión sobre as opinións e os 

puntos de vista dos outros (por exemplo, ao resolver problemas) contribúen ao 

desenvolvemento desta competencia. 
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Competencia cultural e artística. 

O saber matemático é parte fundamental do coñecemento da humanidade, e contidos 

como os tratados en Xeometría permítenlle ao alumno comprender, de maneria máis efectiva, 

as  manifestacións artísticas, e ser capaz de utilizalos para crear obras propias. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

O desenvolvemento de nocións matemáticas firmes e o manexo destro da información 

son instrumentos que facilitan posteriores aprendizaxes. De igual maneira, actitudes como a 

autonomía e o esforzo poténcianse ao abordar situacións complexas de maneira sistemática. A 

verbalización dos procesos seguidos axuda tamén á reflexión sobre o aprendido e a 

consecución dunha aprendizaxe efectiva. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

As Matemáticas contribúen á consecución desta competencia desde os contidos asociados 

á resolución de problemas, que é un dos eixes fundamentais da área. A contribución a esta 

competencia realízase desde tres vertentes principais: a planificación, a xestión dos recursos e 

a valoración dos resultados. A resolución de situacións abertas fomenta a confianza nas 

propias capacidades. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA  

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Se ben a ensinanza relixiosa está presente e axuda á conformación das competencias 

básicas fixadas na lexislación, tendo en conta que as competencias básicas son aquelas que 

sustentan a realización persoal, a inclusión social e a cidadanía activa, algunhas delas teñen 

unha especial relación coa acción educativa da relixión católica, e incluso, podería afirmarse 

que outras, se se prescinde da realidade relixiosa, carecerían de elementos importantes para a 

súa adquisición e desenvolvemento. 

 

Entre outras, a Conferencia Episcopal de Ensinanza e Catequese propón as seguintes: 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

O diálogo da fe coa cultura contribúe ao desenvolvemento desta competencia, na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, na exposición dos seus contidos e na 

aplicación sobre a cultura e as distintas formas de vida social, así como á argumentación 

adecuada a esta idade e sempre presente na ensinanza relixiosa. 

 

Por outra parte, é propio da ensinanza relixiosa católica a utilización dos diversos modos 

de comunicación que a acción de Deus sobre o home utilizaou. A súa revelación é rica en 

distintas linguaxes. Así, a linguaxe bíblica e a súa riqueza de expresión e simboloxía; a 

linguaxe doutrinal e a súa precisión conceptual, analítica e argumental; a linguaxe litúrxica e a 

súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo cristián; e a linguaxe testemuñal que fai 

posible a transmisión vital do crido. 

 

Todo iso é imprescindible para a comprensión da linguaxe en todas as linguas da cultura 

occidental. A ensinanza relixiosa fai posible unha verdadeira comunicación lingüística, ao 

utilizar as distintas linguaxes na súa expresión verbal ou escrita, explícitos e implícitos en 

fontes diversas. Finalmente, a análise de feitos sociais que se presentan na clase de relixión, 

como elementos motivadores da realidade evanxélica, posibilitan o enriquecemento do 

vocabulario. 

 

Competencia social e cívica.  

Nesta competencia intégranse elementos esenciais para a humanización (persoais, 
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interpersoais e interculturais) e recóllense todas as formas de comportamento que preparan as 

persoas para participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida social e profesional. A 

ensinanza relixiosa católica expón, fundamenta e xerarquiza os valores e as virtudes que 

contribúen a educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno, para facer posible 

a maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, a 

liberdade, a xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de 

Deus revelado en Xesucristo. 

 

O desenvolvemento do ser humano, das capacidades da súa mente e do seu corazón, 

das potencialidades que o configuran e que desbordan as expectativas puramente materiais e 

funcionais, fundamentan e danlle sentido á acción social e cívica do alumno. A ensinanza 

relixiosa neste cometido incide substancialmente no descubrimento e no desenvolvemento da 

verdadeira humanización, capaz de o facer competente na acción social. 

 

Con iso estamos fundamentando un dos valores básicos, a súa dignidade como ser 

humano, como fillo de Deus. O alumno necesita, xa nestas idades, motivacións para amar, 

para construír a personalidade máis humana, para ilusionarse en proxectos de vida altruísta e 

desinteresada. O testemuño de homes e mulleres santos en toda a historia constitúe un 

referente continuo para a autoasimilación dos valores máis xenuinamente cristiáns. 

 

En consecuencia, contribúese directamente á dimensión moral da persoa favorecendo 

que os alumnos recoñezan a raíz do seu propio ser e os seus mesmos comportamentos. Iso 

implica mellorar as relacións interpersoais baseadas en principios e valores que xorden da 

persoa de Cristo e axuda a afrontar as situacións de conflito mediante o diálogo, o perdón e a 

misericordia. 

 

No máis profundo do ser cristián xorde o gran valor da fraternidade universal. De aí que 

as mínimas esixencias éticas de convivencia, participación, coñecemento da diversidade e das 

situacións de discriminación e inxustiza, estean fundamentadas e sexan consecuencias da fe 

cristiá. Os valores do respecto, a cooperación, a solidariedade, a xustiza, a non-violencia, o 

compromiso e a participación teñen a súa fundamentación e as referencias cristiás na filiación 

polo amor de Deus, o amor, a fraternidade, a xustiza, a misericordia, o perdón, a doazón dun 

mesmo, a entrega total a favor dos pobres. 

 

Competencia cultural e artística. 

A contribución a esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e 

valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumes, 

ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de cristianismo desde a súa orixe e o seu 

desenvolvemento actual, como manifestación do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, 

senón que poderá comprender e asumir os valores que implica o coñecemento do feito 

relixioso na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

 

A cultura e a historia europea occidental, e a propia historia e cultura española, non 

poden ser comprendidas e asumidas se se prescinde do feito relixioso presente sempre na 

historia cultural dos pobos. Todo o mundo sabe que a maduración da personalidade humana se 

realiza dentro da tradición cultural na que se medra e se sustenta un. Esta maduración 

realízase nun mundo cada vez máis complexo e de maior contraste cultural e de presenza, 

respecto e diálogo de culturas. 

 

A área de Relixión e Moral Católica presenta o acontecemento cristián en diálogo coa 

cultura, incorporando organicamente o saber da fe no conxunto dos demais saberes. Con iso o 

alumno adquire unha valoración crítica da cultura á luz do Evanxeo, motivando ao mesmo 

tempo o aprecio da propia cultura e a estima adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas.  

 

A ensinanza relixiosa católica non só lle achega á competencia cultural e artística uns 

coñecementos da arte e da cultura con referencia relixiosa e unhas destrezas, senón tamén o 

sentido e a profundidade da súa presenza que remite a unha maneira concreta de ver a vida, 

de expresala e de vivir desde a contribución cristiá á cultura, colaborando así tamén na 

conservación e na valoración do patrimonio cultural. 
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Competencia para aprender a aprender.  

Esta área contribúe ao desenvolvemento desta competencia, fomentando as capacidades 

a través da educación, o impulso do traballo en equipo, a síntese da información e a opinión. 

 

 

Ademais, a ensinanza relixiosa axúdalles aos alumnos a ser protagonistas da súa propia 

aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e 

libremente co plan por El establecido. Por iso, aprender a aprender implica non só unha 

proposta consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 

aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que deberá ser crisol na busca da 

verdade e do ben. 

 

 

Autonomía e iniciativa persoal.  

É unha finalidade fundamental do quefacer da escola que os alumnos descubran a súa 

identidade persoal, pero isto non será posible sen unha apertura ao significado último e global 

da súa existencia humana. A autonomía e a iniciativa persoal non poderá realizarse no alumno 

se non se inicia no coñecemento del mesmo, no seu ser máis profundo, nas súas 

potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido. A formación relixiosa católica achega desta 

maneira unha cosmovisión que fai posible a apertura cara ao fundamento e o sentido último da 

vida e, polo tanto, ao sentido da ciencia, da cultura e da identidade mesma da persoa humana. 

 

A ensinanza relixiosa católica non se reduce a unha ensinanza de valores; diríxese á 

persoa concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humanas de acción e de servizo e, 

sobre todo, diríxese ao ser humano na súa finalidade transcendente. Todo iso implica o 

ofrecemento do Evanxeo de salvación de Xesucristo, para que, ao que se coñeza, xurda a 

humanidade nova feita de homes novos conforme o designio de Deus. Por iso a ensinanza 

debe de propoñer a Xesucristo como camiño que nos conduce á verdade e á vida e debe de 

facerse desde a convicción profunda que procede da Igrexa que confesa, celebra e vive a fe en 

Xesucristo e, en consecuencia, mediante a forma propia e máis coherente de transmitir esa fe 

da Igrexa: o testemuño. 

 

Na contribución ao desenvolvemento persoal do alumno, a relixión é xeradora de valores 

e de integración social. A relixión colabora nesta competencia entregándolle ao alumno as 

virtualidades necesarias para crear as disposicións e actitudes que favorecen a inserción social. 

A autonomía do individuo cristián vén precisamente favorecida pola apertura a unha visión 

totalizante do mundo e da realidade, unha cosmovisión que fai posible a formación integral do 

alumno fronte a visións parciais e determinantes da liberdade propia. 

 

 

Desde os procedementos da área favorécese esta competencia básica desenvolvendo 

iniciativas e atende especialmente a que os alumnos constrúan un xuízo moral baseado nos 

principios, nos valores e nas actitudes que xera o mesmo Evanxeo. 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.  

Esta área contribúe á dquisición desta competencia a través da dourina social da Igrexa, 

iluminando as respostas e as solucións aos problemas que xorden na interacción do ser 

humano co medio físico e consigo mesmo. Tamén contribúe á valoración ética do uso da 

ciencia e da tecnoloxía. 

 

Á vez, apoia e dálles sentido ás habilidades e destrezas relacionadas coa ecoloxía que se 

adquiren desde esta competencia. O cristián entende a natureza como creación de Deus, polo 

que a valora, ademais de coidala e fomentala. 
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3. OBXECTIVOS 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 

 

 

Os obxectivos da educación primaria estarán encamiñados ao logro da adquisición, por 

parte de todo o alumnado, das capacidades que permitan: 

 

Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 

como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 

Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 

 

Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lle 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais con que se relaciona. 

 

Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, 

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non-discriminación de 

persoas con discapacidade. 

 

Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e desenvolver 

hábitos de lectura. 

 

Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 

lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 

Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 

que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 

estimacións, así como ser capaz de aplicalos a situacións da súa vida cotiá. 

 

Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades de 

acción e de coidado deste, con especial atención á singularidade de Galicia. Coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galegas. 

 

Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. 

 

Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais. 

 

Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos outros, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

 

Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

 

Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, o valor da corresponsabilidade no traballo doméstico e no 

coidado das outras persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 
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Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

A ensinanza do Coñecemento do medio na etapa de Educación Primaria terá como 

obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que derivan do 

coñecemento do corpo humano, amosando unha actitude de aceptación e de respecto polas 

diferenzas individuais (idade, sexo, etnia, características físicas, personalidade).  

 

Identificar e analizar as características, organización e interaccións de aspectos 

relevantes do contorno natural, social e cultural, progresando no dominio de ámbitos espaciais 

cada vez máis complexos.  

 

Promover un sentimento positivo de pertenza aos grupos sociais de referencia: a unha 

familia, a unha escola... a unha comunidade nacional (Galicia), a un Estado (España), a unha 

cultura europea e a unha universal, desde posicións solidarias e respectuosas con outras 

culturas a partir da propia identidade.  

 

Identificar o patrimonio natural, cultural, histórico e artístico galego diferenciándoo do 

doutras comunidades, identidades e Estados e participando na súa defensa e conservación.  

 

Recoñecer, valorar e apreciar a existencia de identidades sociais e culturais diversas con 

características propias e singulares (costumes, lingua, intereses, celebracións...), tomando 

conciencia da súa pertenza a unha delas e respectando as outras no marco dos dereitos 

recoñecidos ás persoas nas declaracións universais e nos documentos lexislativos.  

 

Identificar, suscitar e resolver interrogantes e problemas relacionados co contorno 

usando estratexias de busca, selección e tratamento da información, formulación de hipóteses, 

comprobación delas, exploración de solucións alternativas e reflexión sobre o propio proceso 

de aprendizaxe, e tamén mantendo unha actitude crítica ante as fontes de información.  

 

Expresar e comunicar os contidos da área de xeito persoal e creativo, seleccionando e 

interpretando datos, procesos, feitos, etc. e integrando códigos diversos (numéricos, gráficos, 

cartográficos, artísticos, lingüísticos) procedentes das diferentes linguaxes.  

 

Participar activamente no traballo de grupo planificando e realizando tarefas conxuntas, 

dialogando e argumentando as propias opinións e contrastándoas coas das outras persoas e 

adoptando un comportamento responsable, construtivo, comprometido e solidario, 

respectando as regras de organización pactadas e os principios básicos do funcionamento 

democrático.  

 

Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio e o seu 

impacto a curto e a longo prazo, adoptando o compromiso individual e colectivo de actuar na 

defensa, conservación e recuperación do medio natural e do patrimonio cultural.  

 

Recoñecer no medio natural, social e cultural, cambios e transformacións relacionados co 

paso do tempo e indagar algunhas relacións de simultaneidade e sucesión para aplicar estes 

coñecementos á comprensión doutros momentos históricos.  

 

Planificar e realizar proxectos e aparellos sinxelos relacionados coa vida cotiá e familiar 

cunha finalidade previamente establecida, utilizando os coñecementos das propiedades 

elementais dalgúns materiais, substancias e obxectos.  

 

Analizar máquinas e aparellos diversos do contorno (de uso doméstico, laboral...) 
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identificando algúns elementos constitutivos e formas de enerxía necesarias, valorando a 

contribución da ciencia e da técnica na mellora das condicións de vida familiares e sociais.  

 

Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC e o material relacionado coa experimentación e 

co traballo de campo para aprender a aprender, para obter información e para compartir 

coñecementos. 

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

  

A ensinanza da Educación artística na etapa de Educación Primaria ten como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a creación artísticas para promover 

a percepción e a expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivencias.  

 

Formar progresivamente o sentido estético persoal como recurso para apreciar e valorar 

elementos constitutivos das artes e obras verdadeiramente artísticas; desenvolver o xuízo 

crítico e o posicionamento pluralista na aproximación ás obras artísticas e ás autoras e 

autores.  

 

Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do movemento como elementos de 

representación e de comunicación e utilizalas para expresar ideas e sentimentos, contribuíndo 

con iso ao equilibrio afectivo e á relación coas demais persoas.  

 

Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas 

específicas das diferentes linguaxes artísticas para utilizalos con fins expresivos e 

comunicativos.  

 

Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de 

obxectos da realidade cotiá e de diferentes manifestacións do mundo da arte e da cultura para 

comprendelos mellor e formar un gusto propio.  

 

Manter unha actitude de busca persoal e colectiva, articulando a percepción, a 

imaxinación, a indagación e a sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e gozar de 

diferentes producións artísticas.  

 

Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da cultura son fonte de 

coñecemento, foron realizadas por homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia e 

percepción da vida. 

 

Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación en que interveñen a imaxe e o son, e empregalas como 

recursos para a observación, para a busca de información e para a elaboración de producións 

propias, xa sexa de forma autónoma ou en combinación con outros medios e materiais. 

 

Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural galego apreciando a 

súa riqueza e diversidade e comprometéndose na súa defensa, conservación e difusión.  

 

Coñecer e valorar diferentes manifestacións artísticas do patrimonio cultural doutros 

pobos, colaborando na conservación e renovación das formas de expresión locais e nacionais e 

estimando o enriquecemento que supón o intercambio con persoas de diferentes culturas que 

comparten un mesmo contorno. 

 

Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal, respectando 

as creacións propias e as das outras persoas, cunha actitude de interese e de admiración polo 

distinto e/ou novo, sabendo recibir e expresar críticas e opinións, e utilizándoas como recurso 

para a mellora. 

 



98 

 

 

Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo distintas 

funcións e colaborando na resolución dos problemas que se presenten para conseguir un 

produto final o máis satisfactorio posible.  

 

Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artísticos, interesándose polas 

características do traballo das artistas e dos artistas e gozando como público na observación e 

recreación das súas propias producións.  

 

Valorar no contorno próximo as intervencións artísticas das que cumpriría dispor co fin de 

crear espazos esteticamente agradables que contribúan a mellorar a calidade de vida.  

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A ensinanza da Educación física na etapa de Educación Primaria ten como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Coñecer, aceptar e valorar o propio corpo e a actividade física como medio de 

exploración e de gozo das propias posibilidades motrices, de relación coas demais persoas e 

como recurso para organizar o tempo de lecer. 

 

Utilizar as propias capacidades motrices, habilidades e destrezas e o coñecemento que o 

alumnado posúe da estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada situación.  

 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e do movemento de xeito estético e creativo, 

comunicando sensacións, emocións, ideas e estados de ánimo. 

 

Regular e dosificar o esforzo, asumindo un nivel de autoesixencia acorde coas 

posibilidades de cadaquén e coa natureza da tarefa que se está a realizar. 

 

Apreciar a actividade física para o benestar, manifestando unha actitude responsable 

cara a si e cara ao resto das persoas e recoñecendo os efectos da actividade física, da hixiene 

corporal, da alimentación e dos hábitos posturais sobre a saúde e a calidade de vida.  

 

Participar en actividades físico-deportivas compartindo proxectos, establecendo relacións 

de cooperación para acadar obxectivos comúns, resolvendo por medio do diálogo os conflitos 

que poidan xurdir e evitando discriminacións por características persoais, de xénero, sociais e 

culturais.  

 

Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas como 

elementos culturais, amosando unha actitude crítica, tanto desde a óptica de participante 

como desde a de público.  

 

Adquirir, elixir e aplicar principios e regras para resolver problemas motores e actuar de 

xeito eficaz e autónomo na práctica de actividades físicas, deportivas e artístico-expresivas.  

 

Coñecer e practicar xogos, deportes e/ou bailes tradicionais propios da cultura galega, 

amosando interese pola indagación neste eido e pola súa difusión e valorando as repercusións 

que teñen na nosa sociedade.  

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  LINGUA GALEGA 

 

A ensinanza da Lingua galega e Literatura na etapa de Educación Primaria terá como 

obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes 
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contextos da actividade social e cultural cotiá.  

 

Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na actividade social e cultural adoptando unha 

actitude respectuosa e de cooperación.  

 

Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar tanto para buscar, recoller, 

seleccionar, contrastar, transformar e procesar información, como para escribir textos propios 

do ámbito académico.  

 

Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa súa actividade, as diversas clases de 

escritos coa axuda dos cales se produce a comunicación, tanto entre as persoas como destas 

coas institucións públicas ou privadas.  

 

Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da 

comunicación para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes.  

 

Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos como fonte de 

recursos variados para o goce e o pracer de ler, así como para a obtención de informacións 

variadas.  

 

Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e aproximarse a 

obras relevantes da tradición literaria galega para desenvolver hábitos lectores.  

 

Comprender textos literarios de xéneros diversos procedentes da literatura infantil e 

xuvenil galega adecuados en canto á temática e complexidade e iniciarse no coñecemento das 

convencións específicas da linguaxe literaria.  

 

Valorar e estimar a lingua galega como lingua propia como mostra de identidade de 

Galicia e recoñecer a existencia da diversidade lingüística como feito cultural enriquecedor.  

 

Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e sobre as normas de uso lingüístico para 

escribir e falar de maneira adecuada, coherente e correcta e para comprender textos orais e 

escritos.  

 

Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar estereotipos 

lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.  

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  LINGUA CASTELÁ 

 

A ensinanza da Lingua castelá e Literatura na etapa de Educación Primaria terá como 

obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes 

contextos da actividade social e cultural cotiá.  

 

Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na actividade social e cultural adoptando unha 

actitude respectuosa e de cooperación. 

 

Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar tanto para buscar, recoller, 

seleccionar, contrastar, transformar e procesar información, como para escribir textos propios 

do ámbito académico.  

 

Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa súa actividade, as diversas clases de 

escritos coa axuda dos que se produce a comunicación, tanto entre as persoas como destas 

coas institucións públicas ou privadas.  

 

Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da 

comunicación para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes.  
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Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos como fonte de 

recursos variados para o goce e o pracer de ler, así como para a obtención de informacións 

variadas.  

 

Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e aproximarse a 

obras relevantes da tradición literaria para desenvolver hábitos lectores.  

 

Comprender textos literarios de xéneros diversos procedentes da literatura infantil e 

xuvenil adecuados en canto á temática e a complexidade e iniciarse no coñecemento das 

convencións específicas da linguaxe literaria.  

 

Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e das normas de uso lingüístico para escribir 

e falar de maneira adecuada, coherente e correcta e para comprender textos orais e escritos. 

 

Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar estereotipos 

lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.  

 

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  LINGUA ESTRANXEIRA 

 

A ensinanza da Lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

  

Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as 

informacións transmitidas para a realización de diversas tarefas concretas relacionadas coa 

experiencia do alumnado. 

 

Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan un 

contido e desenvolvemento coñecidos, utilizando procedementos verbais e non verbais e 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

 

Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados na 

aula e coa axuda de modelos.  

 

Ler de xeito comprensivo textos diversos, relacionados coas experiencias e intereses do 

alumnado, extraendo información xeral e específica de acordo cunha finalidade previa.  

 

Aprender a usar con progresiva autonomía medios variados, incluídas as TIC, para obter 

información e para comunicarse en lingua estranxeira.  

 

Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 

entendemento entre as persoas de procedencias e culturas diversas e como ferramenta de 

aprendizaxe de distintos contidos.  

 

Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade de 

aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.  

 

Coñecer aspectos doutras culturas que utilizan a lingua estudada e amosar unha actitude 

de respecto cara ás mesmas.  

 

Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas linguas galega e castelá para 

unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.  

 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, de acentuación e de entoación, así como 

estruturas lingüísticas e aspectos léxicos da lingua estranxeira e usalos como elementos 

básicos da comunicación.  
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OBXECTIVOS DE ETAPA  /  MATEMÁTICAS 

 

A ensinanza das Matemáticas na etapa de Educación Primaria terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

  

Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, gozar co seu uso e recoñecer o valor de 

actitudes coma a exploración de distintas alternativas, a conveniencia da precisión ou a 

perseveranza na busca de solucións.  

 

Recoñecer situacións do medio habitual do alumnado que requiran, para a súa 

comprensión ou tratamento, de operacións elementais de cálculo; formulalas mediante formas 

sinxelas de expresión matemática ou resolvelas empregando os algoritmos correspondentes; 

valorar o sentido dos resultados, a presentación ordenada e clara e a explicación oral e por 

escrito dos procesos seguidos.  

 

Empregar o coñecemento matemático para comprender, valorar e producir informacións 

e mensaxes sobre feitos e situacións da vida cotiá e recoñecer o seu carácter instrumental 

para outros campos de coñecemento.  

 

Coñecer, valorar e adquirir seguridade nas propias habilidades matemáticas para afrontar 

situacións diversas que permitan gozar dos aspectos creativos, estéticos ou utilitarios e confiar 

nas súas posibilidades de uso. 

 

Empregar e elaborar instrumentos e estratexias persoais de cálculo mental e de medida, 

así como procedementos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, 

decidindo, en cada caso, as vantaxes do seu uso e valorando a coherencia dos resultados.  

 

Utilizar de forma axeitada as tecnoloxías da información e da comunicación, a biblioteca 

e calquera outro recurso pertinente do que se dispoña, tanto no cálculo como na busca, 

tratamento e representación de informacións diversas.  

 

Identificar formas xeométricas do contorno natural e cultural, empregando o 

coñecemento dos seus elementos e propiedades para describir a realidade e desenvolver novas 

posibilidades de acción.  

 

Empregar técnicas elementais de recollida de datos para obter información sobre 

fenómenos e situacións do contorno do alumnado; representala de xeito gráfico e numérico e 

formarse un xuízo sobre ela mesma.  

  

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

  

A ensinanza da Relixión e Moral Católica na etapa de Educación Primaria ten como 

obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

Coñecer os aspectos básicos das relixións xa desaparecidas relacionándoas co 

cristianismo. 

 

Recoñecer os fundadores e algúns elementos distintivos das grandes relixións vixentes, 

na súa resposta ás preguntas básicas sobre o sentido da vida e o compromiso dos crentes. 

 

Coñecer a Biblia, a súa estrutura e sentido, identificando algúns textos básicos como 

Palabra de Deus. 

 

Descubrir a acción de Deus na natureza e na persoa, como fundamento e fonte dos 

valores básicos do ser humano. 

 

Identificar algúns personaxes fundamentais da Historia da salvación e a súa resposta de 
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fe, descubrindo o valor central da persoa de Xesucristo e a resposta de fe da Virxe María. 

 

Valorar a novidade do amor de Deus que nos salva do pecado e da morte, polo seu Fillo 

Xesucristo e a través da vida e acción salvífica  da Igrexa, Corpo de Cristo. 

 

Identificar o significado dalgúns acontecementos, formulacións, expresións e textos 

básicos da mensaxe cristiá, que faciliten a comprensión da vida do Espírito Santo no mundo e 

na Igrexa. 

 

Identificar a Igrexa nas súas manifestacións, coñecer a presenza de Deus e a súa graza 

nos sacramentos, e o servizo eclesiástico prestado polos apóstolos e os seus sucesores. 

 

Comprender e distinguir o sentido sagrado, festivo, cultural e celebrativo das festas e os 

seus ritos nas relixións monoteístas, relacionándoas cos aspectos culturais e celebrativos da 

liturxia. 

 

Analizar a xerarquía de valores, actitudes e normas que conforman o ser cristián, e 

aplicalos ás distintas situacións da vida. 

 

Valorar que a fe cristiá implica asumir responsabilidades, coñecer e comprender a raíz e 

o sentido da acción e do compromiso cristián, e manter unha actitude de tolerancia e respecto 

ante os sistemas éticos das distintas relixións. 

 

Coñecer, valorar e respectar o patrimonio relixioso, artístico e cultural, que se manifesta 

a través da linguaxe simbólica e icónica da arquitectura, pintura, literatura, música e liturxia, 

como expresión da fe católica e doutras relixións. 

 

Descubrir que o destino eterno do home empeza aquí como don que xorde da vitoria de 

Cristo sobre a morte. 

 

 

4. CONTIDOS 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

 

Bloque 1. Os seres humanos e a saúde. 

 

Recoñecemento dos cambios físicos e persoais nas diferentes etapas da vida das persoas. 

Identificación das partes externas do corpo e algúns órganos importantes para o 

funcionamento do corpo humano. 

Valoración da importancia dos sentidos na relación co medio e co resto dos seres 

humanos. descrición do seu papel e formas para o seu coidado habitual. 

Valoración dos hábitos de hixiene persoal, de descanso, de alimentación equilibrada e de 

exercicio físico adecuado para unha vida saudable. Actitude crítica ante prácticas e mensaxes 

que non favorecen o correcto desenvolvemento persoal e da saúde. 

Recoñecemento dalgúns factores que producen as enfermidades máis habituais (caries, 

catarros, gripe) para favorecer a súa prevención. 

Análise de dietas equilibradas. Clasificación dos alimentos en función dos nutrientes 

principais e identificación de sistemas de conservación alimentaria. 

Recoñecemento e valoración das habilidades persoais. Identificación e descrición de 

emocións e sentimentos propios e alleos. 

Planificación de forma autóctona e creativa de actividades de lecer, individuais ou 

colectivas. 

 

Bloque 2. As plantas e os animais. 

 

Identificación de animais e de plantas como seres vivos. Observación e comparación das 

diversas maneiras en que os seres vivos realizan as funcións vitais utilizando instrumentos 
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apropiados e medios audiovisuais e tecnolóxicos da maneira máis precisa e rigorosa posible.  

Identificación de cambios observables que se producen nos seres vivos e na natureza ao 

longo do ano. Observación e rexistro sistemático do crecemento de plantas e animais do 

contorno próximo. Elaboración de esquemas que permitan resumir as informacións 

observadas. 

Recoñecemento das principais características dos animais vertebrados e dalgúns 

invertebrados. Clasificación de animais a partir de características observables.  

Recoñecemento das características das plantas. Clasificación das plantas (herbas, 

arbustos e árbores) a partir de características observables.  

Valoración da importancia da existencia de animais e plantas para as persoas: a 

agricultura e a gandaría. Estudo dalgúns animais e cultivos típicos de Galicia.  

Interese pola observación e o estudo dos seres vivos, planificando a observación ou 

preparando visitas-saídas, empregando os instrumentos e materiais necesarios (lupa, 

termómetro, diario de campo, etc.) e rexistrando o observado, contrastando os rexistros 

propios cos doutras persoas, comparando as observación con informacións doutras fontes, 

elaborando unha documentación final que recolla todo o proceso (informe, cartafol, 

presentación, gráficas...).  

 

 

 Interese e compromiso pola conservación e coidado de plantas e animais do contorno.  

 

Bloque 3. A vida en sociedade. 

 

Identificación e representación gráfica da organización da comunidade educativa. 

Recoñecemento e uso das canles de participación democrática activa na vida e nas actividades 

do centro.  

Identificación das relacións interpersoais presentes nun grupo ou nunha comunidade 

(veciñanza, compañeirismo), e valoración da cooperación e do diálogo como forma de construír 

plans comúns e de evitar e resolver conflitos. Recoñecemento dos dereitos e deberes das 

persoas. Responsabilidade ante a elaboración e o cumprimento das normas de convivencia.  

Identificación das manifestacións culturais do contorno, recoñecendo a súa evolución no 

tempo e valorándoas como elementos de cohesión social. Recoñecemento de costumes, de 

tradicións e de trazos diferenciais do patrimonio galego.  

Participación activa en festas, xogos e costumes populares propios da bisbarra e de 

Galicia.  

Planificación de xeito autónomo e creativo de actividades de lecer individuais e 

colectivas.  

Observación, identificación e descrición dalgunhas características demográficas e 

económicas do contorno propio. Uso de datos e de representacións gráficas para a súa análise 

e comparación sobre contornos rurais e urbanos.  

 

Identificación das formas da actividade económica do contorno próximo (traballo, 

profesións, produción): observación e análise de produtos de consumo habitual no contorno e 

dos lugares da súa comercialización (mercados, lonxas, feiras, supermercados, tendas), 

seguimento do proceso de elaboración dun produto e das profesións relacionadas. Realización 

conxunta de murais, cartafoles, etc. coa información obtida, planificando previamente, 

contrastando a información, usando diferentes linguaxes e valorando a correcta presentación 

final do traballo.  

Desenvolvemento de actitudes de consumo responsable e comercio xusto. Análise crítica 

dalgunhas mensaxes publicitarias, relacionando a súa incidencia na toma de decisións.  

Identificación e representación gráfica da estrutura básica de organización do concello 

propio. Valoración da participación cidadá e da contribución ao funcionamento das institucións.  

Recoñecemento dos referentes colectivos que manteñen a identidade da propia aldea, 

parroquia, vila, barrio, cidade, área metropolitana (símbolos, lugares de interese, monumentos 

emblemáticos, personaxes, institucións, tradicións, nomes das rúas e prazas...).  

Localización da propia aldea, concello, cidade e doutras agrupacións de poboación nun 

mapa da provincia, de Galicia, de España, etc., ou noutros medios (SIGPAC, Google Earth...).  

Identificación dos servizos públicos do concello, vila, localidade... para satisfacer as 

necesidades humanas. Descrición da súa orixe e transformación. Responsabilidade individual e 
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social na conservación e uso adecuado destes servizos. Recoñecemento e prevención de 

situacións que poden comportar risco, especialmente as relativas á mobilidade viaria. 

Utilización de diversas fontes de información (libros, documentos, información oral, 

medios de comunicación, TIC) para a obtención, selección e contraste de información sobre 

aspectos da realidade local, municipal e galega e comunicación dela a través de diferentes 

soportes (visuais, auditivos, dixitais, escritos...) elaborados individual ou colectivamente, 

valorando o seu contido e a súa presentación.  

Identificación da organización territorial de Galicia e do Estado español e localización das 

diferentes comunidades autónomas de España. Aproximación ao coñecemento dalgunhas 

institucións de goberno galegas. 

 

Bloque 4. O medio físico: espazo e materiais. 

 

Utilización de técnicas de orientación no espazo relacionadas cos puntos cardinais. 

Recoñecemento e uso de aspectos básicos (cromatografía, signos convencionais, lendas) 

que lle permitan ao alumnado, de xeito elemental, situarse no lugar onde vive a través da 

lectura de mapas e planos. 

Iniciación ao uso de planos e mapas da aldea, vila, localidade, cidade.  

Identificación dalgúns elementos xeográficos e do relevo do contorno (montañas, ríos, 

rías, lagoas). Confección de maquetas despois da observación directa da paisaxe.  

Observación e descrición de diferentes tipos de paisaxe. Análise dos cambios que a 

influencia humana provoca na paisaxe a curto e a longo prazo.  

 

Valoración da necesidade da conservación do patrimonio (paisaxe, bosques, montañas, 

praias, monumentos) e das actuacións responsables de defensa e respecto cara ao contorno. 

Elaboración de cartafol ou carpetas en ordenador sobre lugares, paisaxes, o relevo 

galego, vilas, Galicia ou lugares do mundo, usando fotos, recortes de xornal, deseños, 

esquemas, artigos e textos expositivos.  

Observación dalgunhas variables meteorolóxicas: temperatura, vento, precipitacións. Uso 

de aparellos meteorolóxicos (termómetro, catavento...) e iniciación ao rexistro e 

representación gráfica de temperatura e datos climáticos elementais. Comparación cos datos 

meteorolóxicos achegados polos medios de comunicación.  

Realización guiada de experiencias sinxelas para estudar as propiedades dalgúns 

aspectos do medio físico próximo, partindo dunha pregunta ou problema de interese para o 

alumnado (formulando respostas intuitivas ou hipóteses, confrontándoas co resto da clase, 

planificando conxuntamente o proceso de comprobación, prevendo os medios e os 

instrumentos necesarios, seleccionando os datos útiles, explorando solucións alternativas, 

tirando conclusións, comunicando os resultados e reflexionando sobre o proceso desenvolvido). 

Recoñecemento dos movementos da Terra e da Lúa e as súas consecuencias (as 

estacións). Manexo de programas de simulación no ordenador que modelicen o sistema Sol-

Terra-Lúa.  

Comparación, clasificación e ordenación de diferentes obxectos e materiais a partir de 

propiedades físicas observables (estado, volume, cor, textura, olor, atracción magnética), orixe 

deses obxectos e posibilidades de uso.  

 

 Experimentación cos cambios de estado da auga. Recoñecemento e representación 

gráfica do ciclo da auga na terra. Valoración dos usos sociais da auga (vivenda, regadío, 

industria...) e da importancia da súa utilización responsable. 

 Identificación das características e propiedades do aire e das actuacións necesarias para 

evitar a súa contaminación.  

 Valoración da importancia da boa calidade da auga e do aire para a nosa saúde e o 

mantemento da vida. 

Comprobación experimental para a análise e identificación de forzas coñecidas que fan 

que os obxectos se movan ou se deformen.   

Observación da intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá. Identificación do sol e 

da auga como fontes de enerxía. Valoración do uso responsable da enerxía no noso planeta. 

Recoñecemento da responsabilidade individual e colectiva no aforro enerxético.  

Busca de información en fontes variadas sobre algúns problemas urbanísticos e 

ambientais máis comúns en Galicia e elaboración de murais coa información recollida, logo de 
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análise, contraste e valoración dela.  

Reflexión sobre as posibles solucións e actuacións coherentes para a conservación do 

medio natural ante a produción de residuos e a contaminación. 

Identificación e preparación de mesturas de diferentes substancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno (con zume, leite...). 

Realización de experiencias sinxelas sobre o comportamento dos corpos (lupas, espellos, 

auga, prismas) ante a luz.  

 

 

Planificación e realización de experiencias sinxelas para estudar as propiedades de 

materiais de uso común e o seu comportamento ante a calor facendo predicións explicativas 

sobre resultados. Utilización de técnicas elementais de busca e rexistro sistemático de datos 

utilizando diversas estratexias de comunicación das conclusións.  

 

Bloque 5. O paso do tempo. 

 

Utilización de unidades de medida temporal (década, século) e aplicación das nocións de 

sucesión, ordenación e simultaneidade na análise da evolución dalgún aspecto da vida cotiá ao 

longo do tempo (vivenda, transporte, vestiario, alimentación, xogos infantís,, festas), 

diferenciando o tempo biolóxico do tempo histórico. 

Utilización de documentos escritos, dixitais e audiovisuais para obter información 

histórica, coa posterior selección e contraste da información, uso de técnicas de rexistro e 

representación e elaboración de distintos traballos sobre o pasado familiar e próximo, 

comunicando a información con diversas estratexias.  

Recoñecemento e valoración do significado dalgunhas pegadas antigas no contorno 

(tradicións, edificios, obxectos, manifestacións artísticas). Identificación dalgunhas evidencias 

do pasado no contorno propio (na aldea, na localidade, na vila, na cidade...): os vestixios e os 

museos.  

Aproximación a sociedades dalgunhas épocas históricas a partir do coñecemento de 

aspectos da vida cotiá. 

 

Identificación do papel de homes e mulleres na historia. Realización de traballos sobre a 

historia de mulleres e homes (personaxes significativos da localidade, de Galicia...) 

empregando fontes variadas, confrontando datos e elaborando un esquema, un texto 

expositivo... coa información atopada e seleccionada.  

Realización de cronogramas para a clasificación de imaxes referentes a feitos relevantes 

da historia da localidade e de Galicia en diferentes épocas históricas. Elaboración de álbums ou 

preparación conxunta de exposicións.  

Utilización da información oral, da prensa e da internet para investigar feitos importantes 

ocorridos no contorno próximo nas últimas décadas ou no último século, uso de eixes 

cronolóxicos para representalos e elaboración de cartafoles, carpetas dixitais... Valoración do 

intercambio interxeracional de experiencias.  

Sensibilidade cara á conservación dos restos artístico-culturais presentes no propio 

contorno. 

 

Bloque 6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías. 

 

Realización de gráficos que relacionen oficios e profesións (modista-modisto, cociñeira-

cociñeiro, albanel, etc.) cos materiais, ferramentas e máquinas (máquina de coser, tesoiras, 

forno, paleta...) que utilizan.  

Identificación da enerxía que fai funcionar as máquinas de uso cotián e doméstico e 

algúns operadores mecánicos (eixe, roda, polea, plano inclinado, engrenaxe, freo, panca, 

manivela, etc.).  

 

Manipulación e observación do funcionamento de obxectos, aparellos e máquinas sinxelas 

(bicicleta, xoguetes móbiles, tesoiras, rodas, manivelas, espremedor, batedor, reloxo, pinzas, 

culleres de xeado, inxeccións, triturador, alicate).  

Planificación e realización dalgún obxecto ou máquina de construción sinxela incluíndo 

operadores mecánicos.  
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Valoración da influencia da tecnoloxía nas condicións de vida e no traballo.  

Relevancia dos inventos de mulleres e homes e valoración da súa contribución á mellora 

das condicións de vida. Realización de traballos sobre inventoras e inventores utilizando fontes 

variadas de información. 

Apreciación da importancia das habilidades manuais implicadas no manexo de 

ferramentas, aparellos e máquinas de uso doméstico e non doméstico, superando estereotipos 

sexistas.  

Recoñecemento dos riscos que poden xerar diferentes aparellos e ferramentas cotiás en 

función das súas características. Reflexión sobre a prevención de riscos e elaboración conxunta 

de folletos sobre as normas necesarias para previlos.  

Interese por coidar a presentación dos traballos en papel ou en soporte dixital.  

Uso das TIC de xeito cada vez máis autónomo para buscar información e para a súa 

comunicación, usando a nivel básico o tratamento de textos (titulación, formato, arquivo e 

recuperación dun texto, cambios, substitucións e impresión) e o seguimento dunha secuencia 

dada para atopar unha información na internet.  

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Bloque 1. Observación plástica. 

 

Clasificación de texturas e tonalidades e apreciación de formas naturais e artificiais 

exploradas desde diferentes ángulos e posicións. 

Establecemento dunha orde ou pauta para seguir o procedemento de observación e a súa 

comunicación oral ou escrita. 

Observación dos materiais empregados nas obras plásticas. 

Respecto e coidado do contorno, das obras que constitúen o patrimonio cultural, das 

producións propias e das dos demais. 

Interese por buscar información sobre producións artísticas e por comentalas. 

Interpretación e valoración da información que proporcionan as imaxes no contexto 

social e comunicación das apreciacións obtidas. 

Observación de elementos do contorno para o estudo das escalas e proporcións entre os 

obxectos. 

Valoración e identificación dalgunhas producións artísticas que forman parte do 

patrimonio cultural galego (xoguetes, disfraces, olaría, cestaría, encaixes, bordados, 

petróglifos, xoiaría, alfombras florais, maios, máscaras de Entroido, edificacións...).  

Indagación sobre diferentes maneiras de representar o espazo. 

 

 

Bloque 2. Expresión e creación plástica. 

 

Experimentación con liñas diversas e formas en diferentes posicións. 

Busca das posibilidades da cor en contrastes, variacións e combinacións, apreciando os 

resultados sobre diferentes soportes. 

Indagación sobre as calidades dos materiais, tratamentos non-convencionais dos 

mesmos e uso que se lles pode facer das texturas na representación. 

Elaboración de imaxes usando utilizando técnicas e recursos diversos. 

Construción de móbiles, de estruturas, de maquetas e de xoguetes populares galegos.  

Construción de estruturas sinxelas ou creacións plásticas para a representación teatral. 

Realización de fotografías: enfoque e planos. 

Utilización de recursos dixitais para a elaboración de producións artísticas. 

Aplicación, en producións propias, de aspectos observados en obras artísticas galegas e 

de artistas de renome. 

Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de 

sentimentos e ideas. 

Recreación de obras de arte significativas da cultura galega e doutras culturas, 

reflexionando sobre o proceso seguido pola persoa que o realizou.  
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Interese por axustar o proceso de creación, individual ou en grupo, ás intencións 

previstas, seleccionando apropiadamente os materiais segundo as súas posibilidades plásticas, 

usando responsablemente instrumentos, materiais e espazos, asumindo as tarefas e 

respectando as normas que, no seu caso, o grupo estableza. 

 

 

Bloque 3. Escoita. 

 

Discriminación auditiva, denominación e representación gráfica das calidades dos sons. 

Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de distintos estilos e 

culturas e recoñecemento dalgúns trazos característicos. 

Recoñecemento visual e auditivo e clasificación por familias dalgúns instrumentos da 

orquestra, da música popular e da doutras culturas, e identificación de distintas agrupacións 

vocais. 

Identificación de frases musicais e de partes que se repiten, contrastan e retornan. 

Identificación visual  

Comentario e valoración de concertos e representacións musicais. 

Interese polo descubrimento de obras musicais de distintas características. 

Interese por coñecer o traballo de artistas e de persoas que traballan na composición e 

na interpretación de música e de danza tradicional galega.  

 

Actitude atenta e silenciosa e respecto polas normas de comportamento durante a 

audición de música. 

 

 

Bloque 4. Interpretación e creación musical. 

 

Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo, dos obxectos e dos 

instrumentos. 

Hábitos de coidado da voz, do corpo e dos instrumentos. 

Coordinación e sincronización individual e colectiva na interpretación vocal ou 

instrumental. 

Memorización e interpretación de danzas e secuencias de movementos fixados e 

inventados. 

Lectura e interpretación de cancións e pezas instrumentais sinxelas con distintos tipos de 

grafías. 

Interese e responsabilidade nas actividades de interpretación e creación. 

Iniciación á interpretación de danzas e de cancións tradicionais galegas e das zonas de 

orixe de compañeiras e compañeiros. 

Identificación dalgunhas cantigas galegas que acompañaban os momentos de traballo e 

celebracións (cantigas de arada, de seitura, de esfolla, cantos de reis...) e relación destas coa 

finalidade para a cal foron concibidas 

Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas. 

Creación de acompañamentos para cancións e pezas instrumentais. 

Creación de pezas musicais a partir da combinación de elementos dados. 

Invención de coreografías para cancións e pezas musicais breves. 

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  EDUCACIÓN FÍSICA 

  

 

Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción. 

 

Posibilidades perceptivas. Exploración das capacidades perceptivas e da súa relación co 

movemento. 

Descubrimento dos elementos orgánico-funcionais relacionados co movemento. 

Conciencia e control do corpo en relación coa tensión, a relaxación e a respiración. 

Representación do propio corpo e do dos demais. 
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Adecuación da postura ás necesidades expresivas e motrices. 

Consolidación da lateralidade e da súa proxección no espazo. 

Equilibrio estático e dinámico 

Organización espazo-temporal. 

Valoración e aceptación da propia realidade corporal e da das demais persoas. 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

 

Formas e posibilidades do movemento. Axuste e consolidación dos elementos 

fundamentais na execución das habilidades motrices básicas. 

Utilización eficaz das habilidades básicas en medios e situacións estables e coñecidas. 

Control motor e dominio corporal. 

Mellora das calidades físicas básicas de forma xenérica e orientada á execución motriz. 

Interese por mellorar a competencia motriz. 

Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de habilidade. 

 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 

 

O corpo e o movemento como instrumentos de expresión e comunicación. 

Adecuación do movemento a estruturas espazo-temporais e execución de bailes e 

coreografías simples. 

Expresión de emocións e sentimentos a través do corpo, o xesto e o movemento. 

Recreación de personaxes reais e ficticios e os seus contextos dramáticos. 

Utilización dos obxectos e materiais e as súas posibilidades na expresión. 

Goce mediante a expresión e a comunicación a través do propio corpo. 

Participación en situacións que supoñan comunicación corporal. Valoración das diferenzas 

no modo de expresarse. 

 

Bloque 4. Actividade física e saúde. 

 

Adquisición de hábitos posturais e alimentarios saludables relacionados coa actividade 

física e consolidación de hábitos de hixiene corporal. 

Relación da actividade física coa saúde e o benestar. Recoñecemento dos beneficios da 

actividade física na saúde. Mellora de forma xenérica da condición física orientada á saúde. 

Actitude favorable de cara á actividade física con relación á saúde. 

Seguridade na propia práctica da actividade física. Quentamento, dosificación do esforzo 

e relaxación. 

Medidas básicas de seguridade na práctica da actividade física, con relación ao contorno. 

Uso correcto e respectuoso de materiais e espazos. 

 

Bloque 5. Xogos e actividades deportivas. 

 

O xogo e o deporte como elementos da realidade social. 

Participación en xogos e iniciación na práctica de actividades deportivas. 

Descubrimento das estratexias básicas de xogo relacionadas coa cooperación, a oposición 

e a cooperación/oposición. 

Respecto polas persoas que participan no xogo e rexeitamento cara aos comportamentos 

antisociais. 

Comprensión, aceptación e cumprimento das normas de xogo e actitude responsable con 

relación ás estratexias establecidas. 

Valoración do xogo como medio de goce, de relación e de emprego do tempo de lecer e 

do esforzo nos xogos e nas actividades deportivas. 

 

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  LINGUA GALEGA 
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Bloque 1. Escoitar e falar. 

 

Participación e cooperación nas situacións comunicativas habituais (expresión 

espontánea, asemblea, informacións, conversas reguladoras da convivencia, debates, 

discusións ou instrucións) con valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral 

(petición e quendas de palabra, mantemento de tema, respecto ás opinións das demais 

persoas, papeis diversos no intercambio comunicativo, ton de voz, posturas e xestos 

adecuados).  

Comprensión e valoración de textos orais procedentes da radio, da televisión ou da 

internet, con especial incidencia na noticia, para obter información xeral sobre feitos e 

acontecementos que resulten significativos.  

Comprensión e produción de textos orais para aprender e para informarse, tanto os 

producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián, de carácter informal (conversas 

entre iguais e no equipo de traballo) e dun maior grao de formalización (exposicións na clase).  

Produción de textos orais para expresar ideas, sentimentos, emocións, desexos, opinións 

e vivencias, e para elaborar plans.  

Uso de estratexias elementais para comprender as mensaxes orais: ton de voz, 

entoación, xestualidade e formulación de preguntas coherentes.  

Utilización de estratexias para potenciar a expresividade das mensaxes orais.  

Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas (respecto das opcións de 

quen fala, non interrupcións inadecuadas, contacto visual). 

Escoita, memorización e reprodución de textos procedentes da literatura popular oral 

galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos). 

Valoración e aprecio do texto literario oral galego como fonte de coñecemento da propia 

cultura e como recurso de gozo persoal.  

Sensibilidade estética ante elementos imaxinativos, emotivos e creativos da literatura 

oral galega.  

Dramatización de situacións e de textos literarios diversos.  

Utilización de documentos audiovisuais para obter, seleccionar e relacionar informacións 

relevantes identificando, clasificando e comparando.  

Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida.  

Interese por expresarse oralmente con claridade, exposición ordenada, pronuncia e 

entoación adecuadas.  

Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Comprensión de información relevante en textos de situacións cotiás de relación social, 

como correspondencia escolar, normas da clase, normas do comedor, normas do transporte, 

normas de uso da biblioteca ou regras de xogos.  

Comprensión de información xeral en textos procedentes de medios de comunicación 

social (incluídas webs infantís) con especial incidencia na noticia e nas cartas á dirección do 

xornal, localizando informacións destacadas en portadas, titulares, subtítulos, entradas.  

Comprensión de información relevante en textos para aprender e para informarse, tanto 

os producidos con finalidade didáctica coma os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións 

e explicacións).  

Integración de coñecementos e de informacións procedentes de diferentes soportes para 

aprender e contrastar información identificando, clasificando, comparando e interpretando.  

Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social (correspondencia 

escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes, instrucións...) de acordo coas 

características propias destes xéneros.  

Composición de textos de información e de opinión característicos dos medios de 

comunicación social sobre acontecementos significativos, con especial incidencia na noticia e 

nas cartas á dirección do xornal, en situacións reais ou simuladas, así como nos SMS.  

Produción de textos relacionados co ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información (cuestionarios, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións...)  

Uso das estratexias de planificación, de textualización e de revisión como partes do 

proceso escritor.  

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de comunicación 
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de experiencias e de regulación da convivencia.  

Utilización de elementos gráficos e paratextuais, con grao crecente de dificultade, para 

facilitar a comprensión (ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía).  

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de obras en galego adecuadas á idade e aos 

intereses das alumnas e dos alumnos.  

Introdución ás estratexias de control do proceso lector (anticipación, hipotetización, 

relectura...)  

Lectura guiada e expresiva de textos narrativos de literatura infantil galega, adaptacións 

de obras literarias clásicas e de literatura actual en diversos soportes.  

Comprensión, memorización e recitado de poemas, co ritmo, pronuncia e a entoación 

adecuados.  

Recreación e composición de poemas e de relatos para comunicar sentimentos, 

emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas, recoñecendo as 

características dalgúns modelos.  

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención e de 

reelaboración da información e dos coñecementos.  

Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e de textos 

e de expresión das preferencias persoais.  

Valoración e aprecio do texto literario como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, e como recurso de desfrute persoal.  

Elaboración e reescritura de textos literarios (contos, cómics, poesías) e non literarios.  

Interese polo coidado e pola presentación dos textos escritos, así como atención ás 

normas ortográficas.  

Utilización de estratexias de resolución de dificultades lóxicas e/ou ortográficas (uso de 

dicionarios variados en diversos soportes).  

Dramatización e lectura dramatizada de situacións e de textos diversos.  

Coñecemento do funcionamento da biblioteca do centro e participación en actividades 

literarias.  

Iniciación á creación dunha biblioteca persoal.  

Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos.  

Uso dirixido das tecnoloxías da información e da comunicación e das bibliotecas para 

obter información e modelos para a composición escrita e para a lectura.  

 

Bloque 3. Reflexionar sobre a lingua. 

 

Recoñecemento dos elementos do contexto comunicativo como factores que inciden na 

selección das formas orais ou escritas de intercambio comunicativo.  

Identificación de estruturas narrativas, descritivas, instrutivas e explicativas sinxelas 

para a comprensión e composición de textos.  

Recoñecemento das diferenzas máis relevantes entre lingua oral e escrita.  

Coñecemento das regras ortográficas, apreciando o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas nos escritos. 

Conciencia positiva da variedade lingüística existente no contexto escolar e social.  

Coñecemento da diversidade lingüística e valoración positiva desta riqueza.  

Comparación de textos orais e escritos producidos en diferentes variedades da lingua 

galega.  

Comparación e transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de 

orde, segmentación e recomposición, para xulgar a gramaticalidade dos resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos conceptos lingüísticos e da metalinguaxe.  

Uso e definición intuitiva nas actividades de produción e de interpretación da 

terminoloxía seguinte: denominación dos textos traballados, enunciado, palabra e sílaba, 

xénero e número, determinantes, cuantificadores, tempos verbais (pasado, presente, futuro).  

Identificación de palabras compostas e derivadas, de sinónimos e de antónimos en 

relación coa comprensión e coa produción de textos.  

Comparación de estruturas sintácticas elementais para observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións do significado.  

Inserción e coordinaciión de oracións como instrumento na mellora da composición 

escrita.  

Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións (adición, causa, 
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oposición, contradición...) en relación coa composición de textos.  

 

Identificación funcional das modalidades oracionais declarativa, interrogativa e 

exhortativa.  

Identificación intuitiva de suxeito e de predicado e dalgúns papeis semánticos do suxeito 

(axente, paciente).  

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  LINGUA CASTELÁ 

  

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

Participación e cooperación en situacións comunicativas habituais (informacións, 

conversacións reguladoras da convivencia, discusións ou instrucións) con valoración e respecto 

polas normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, papeis diversos no 

intercambio, ton de voz, posturas e xestos adecuados). 

Comprensión e valoración de textos orais procedentes da radio, da televisión ou de 

Internet con especial incidencia na noticia, para obter información xeral sobre feitos e 

acontecementos que resulten significativos. 

Comprensión e produción de textos orais para aprender e para informarse, tanto os 

producidos con finalidade didáctica coma os de uso cotián, de carácter informal (conversacións 

entre iguais e no equipo de traballo) e dun maior grao de formalización (as exposicións de 

clase). 

Uso de documentos audiovisuais para obter, seleccionar e relacionar informacións 

relevantes (identificación, clasificación, comparación). 

Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartido. 

Interese por expresarse oralmente con pronunciación e entoación adecuadas. 

Utilización da lingua para tomar conciencia das ideas e dos sentimentos propios e dos 

demais e para regular a propia conduta, mediante unha linguaxe non-discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Comprensión de textos escritos. 

Comprensión da información relevante en textos propios de situacións cotiás de relación 

social, como correspondencia escolar, normas de clase ou regras de xogos. 

Comprensión de información xeral en textos procedentes de medios de comunicación 

social (incluídas as web infantís) con especial incidencia na noticia e nas cartas ao director, 

localizando informacións destacadas en titulares, entradiñas, portadas… 

Comprensión de información relevante en textos para aprender e para informarse, tanto 

os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións 

e explicacións). 

Integración de coñecementos e informacións procedentes de diferentes soportes para 

aprender e contrastar información (identificación, clasificación, comparación, interpretación). 

Utilización dirixida das tecnoloxías da información e da comunicación e das bibliotecas 

para obter información e modelos para a composición escrita. 

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de comunicación 

de experiencias e de regulación da convivencia. 

 

Composición de textos escritos. 

Composición, de textos propios de situacións cotiás de relación social (correspondencia 

escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes…) de acordo coas características propias 

destes xéneros. 

Composición de textos de información e opinión propios dos medios de comunicación 

social sobre acontecementos significativos, con especial incidencia na noticia e nas cartas ao 

director, en situacións simuladas ou reais. 

Composición de textos propios do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información (cuestionarios, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións…) 

Utilización de elementos gráficos e paratextuais, con grao crecente de dificultade, para 
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facilitar a compresión (ilustracións, gráficos e tipografía). 

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención e reelaboración 

da información e dos coñecementos. 

Utilización guiada de programas informáticos de procesamento de texto. 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 

ortográfica. 

 

Bloque 3. Educación literaria. 

 

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de obras adecuadas á idade e aos intereses. 

Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura actual en diferentes soportes. 

Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e textos e 

de expresión das preferencias persoais. 

Valoración e aprecio do texto literario como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, e como recurso de goce persoal. 

Coñecemento do funcionamento da biblioteca do centro e participación en actividades 

literarias. 

Comprensión, memorización e recitación de poemas, co ritmo, a pronunciación e a 

entoación adecuados. 

Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, emocións, 

estados de ánimo ou recordos, recoñecendo as características dalgúns modelos. 

Dramatización de situacións e textos literarios. 

 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

 

Recoñecemento dos elementos do contexto comunicativo como factores que inciden na 

selección das formas orais ou escritas do intercambio comunicativo. 

Identificación de estruturas narrativas, instrutivas, descritivas e explicativas sinxelas 

para a comprensión e composición. 

Recoñecemento das diferenzas máis relevantes entre a lingua oral e a escrita. 

Coñecemento das normas ortográficas, apreciando o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas nos escritos. 

Conciencia positiva da variedade lingüística existente no contexto escolar e social. 

Coñecemento da diversidade lingüística de España e valoración positiva desta riqueza. 

Comparación e transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de 

orde, segmentación e recomposición, para xulgar a gramaticalidade dos resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos conceptos lingüísticos e da metalinguaxe. 

Reflexión, uso e definición intuitiva da terminoloxía seguinte nas actividades de produción 

e interpretación: denominación dos textos traballados; enunciado, palabra e sílaba; xénero e 

número; determinantes; tempo verbal (presente, futuro, pasado). 

Recoñecemento das relacións entre as palabras pola forma (flexión, composición e 

derivación) e polo significado (sinónimos e antónimos), en relación coa comprensión e a 

composición de textos. 

Comparación de estruturas sintácticas elementais para observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións do significado. 

Inserción e coordinación de oracións como instrumento na mellora da composición 

escrita. 

Exploración e reflexión sobre as posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións 

(adición, causa, oposición, contradición...) en relación coa composición de textos. 

Recoñecemento das modalidades oracionies declarativa, interrogativa e exhortativa. 

Identificación dos constituíntes fundamentais da oración, suxeito e predicado e dalgúns 

papeis semánticos do suxeito (axente, paciente etc.) 

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  LINGUA ESTRANXEIRA 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 



113 

 

Escoita e comprensión de mensaxes orais de progresiva complexidade, como instrucións 

ou explicacións, interaccións orais dirixidas ou gravacións en soporte audiovisual e informático 

para extraer información global e algunha específica. 

Interacción oral en situacións reais ou simuladas dando respostas verbais e non-verbais 

que esixan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirixidos. 

Produción de textos orais coñecidos previamente mediante a participación activa en 

representacións, cancións, recitados, dramatizacións, interaccións dirixidas… ou ben 

preparados mediante un traballo previo con axudas e modelos, amosando interese por 

expresarse oralmente en actividades individuais e de grupo. 

Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral: uso 

do contexto visual e non-verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación 

transferidos desde as linguas que coñece a lingua estranxeira. 

Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Lectura e comprensión de diferentes textos, en soporte papel e dixital, adaptados á 

competencia lingüística do alumnado, para utilizar información global e específica, no 

desenvolvemento dunha tarefa ou para gozar da lectura. 

Uso guiado de estratexias de lectura (utilización dos elementos do contexto visual e dos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación transferidos desde as linguas que coñece), 

identificando a información máis importante, deducindo o significado de palabras e expresións 

non-coñecidas. 

Lectura e escritura de textos propios de situacións cotiás próximas á experiencia como 

invitacións, felicitacións, notas, avisos, folletos… 

Composición a partir de modelos, de diferentes textos sinxelos, utilizando expresións e 

frases moi coñecidas oralmente, para transmitir información, ou con diversas intencións 

comunicativas. 

Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para ler, escribir e transmitir 

información. 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 

Coñecementos lingüísticos. 

Identificación de aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua 

estranxeira e o seu uso como aspectos fundamentais da comprensión e produción de breves 

textos orais. 

Recoñecemento e uso de léxico, formas e estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira, previamente utilizadas. 

 

Asociación de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos, expresións 

orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas grafía-son. 

Iniciación ao coñecemento e uso das estratexias básicas da produción de textos (elección 

do destinatario, propósito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 

final) a partir de modelos moi estruturados. 

Interese por utilizar a lingua estranxeira de forma correcta en situacións variadas. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe. 

Uso de habilidades e procedementos como repetición, memorización, asociación de 

palabras e expresións con elementos xestuais e visuais, observación de modelos, lectura de 

textos, utilización de soportes multimedia, para a adquisición de novo léxico, formas e 

estruturas da lingua. 

Reflexión sobre a propia aprendizaxe e aceptación do erro como parte do proceso. 

 

Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información e das posibilidades 

que ofrecen as tecnoloxías. 

Confianza na propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e valoración do 



114 

 

traballo cooperativo. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural. 

 

Interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura dos países nos que se fala 

a lingua estranxeira. 

Coñecemento dalgunhas similitudes e diferenzas nos costumes cotiáns e no uso das 

formas básicas de relación social entre os países nos que se fala a lingua estranxeira e o noso. 

Actitude receptiva de cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente da propia. 

 

 

 

CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  MATEMÁTICAS 

 

 

Bloque 1. Números e operacións. 

 

Números naturais e fraccións. 

Sistema de numeración decimal. Valor de posición das cifras.  O seu uso en situacións 

reais. 

Orde e relación entre os números. Notación. 

Números fraccionarios para expresar particións e relacións en contextos reais, utilización 

do vocabulario apropiado. 

Comparación entre fraccións sinxelas: mediante ordenación e representación gráfica. 

 

Operacións. 

Utilización en situacións familiares da multiplicación como suma abreviada, en 

disposicións rectangulares e problemas combinatorios. 

Utilización en contextos reais da división para repartir e para agrupar. 

Interese para a utilización dos números e do cálculo numérico para resolver problemas 

en situacións reais, explicando oralmente e por escrito os procesos de resolución e os 

resultados obtidos. 

 

Estratexias de cálculo. 

Descomposición aditiva e multiplicativa dos números. Construción e memorización das 

táboas de multiplicar. 

 

 

Utilización dos algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de suma, 

resta, multiplicación e división por unha cifra. 

Utilización de estratexias persoais de cálculo mental. 

Estimación do resultado dunha operación entre dous números, valorando se a resposta é 

razoable. 

Utilización da calculadora na resolución de problemas da vida cotiá, decidindo sobre a 

conveniencia de usala en función da complexidade dos cálculos. 

Confianza nas propias posibilidades e constancia para utilizar os números, as súas 

relacións e operacións para obter e expresar informacións, manifestando iniciativa persoal nos 

procesos de resolución de problemas da vida cotiá. 

Interese pola presentación limpa, ordenada e clara dos cálculos e dos seus resultados. 

Disposición para desenvolver aprendizaxes autónomas en relación cos números, as súas 

relacións e as operacións. 

 

Bloque 2. A medida: estimación e cálculo de magnitudes. 

 

Lonxitude, peso/masa e capacidade. 

Realización de medicións usando instrumentos e unidades de medida convencionais en 

contextos cotiáns. 

Unidades de medida convencionais: múltiplos e submúltiplos de uso cotián, utilización en 
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contextos reais. Elección da unidade máis adecuada para a expresión dunha medida. 

 

Comparación e ordenación de unidades e cantidades dunha mesma magnitude. 

Elaboración e utilización de estratexias persoais para medir. 

Estimación de medidas de obxectos da vida cotiá. 

Explicación oral e escrita do proceso seguido e da estratexia utilizada na medición. 

Interese por coñecer e utilizar a medida e por expresar os resultados numéricos das 

medicións manifestando as unidades utilizadas e explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido. 

 

Medida do tempo. 

Unidades de medida do tempo: lectura no reloxo analóxico e no dixital. 

Confianza nas propias posibilidades e por compartir cos demais os procesos que utilizan a 

medida para obter e expresar informacións e para resolver problemas en situacións reais. 

Interese pola presentación limpa e ordenada do proceso e a expresión de medidas. 

 

Bloque 3. Xeometría. 

 

A situación no espazo, distancias, ángulos e xiros. 

Representación elemental de espazos coñecidos: planos e maquetas. Descrición de 

posicións e movementos nun contexto topográfico. 

As liñas como percorrido: rectas e curvas, intersección de rectas e rectas paralelas. 

 

Formas planas e espaciais. 

Identificación de figuras planas e espaciais na vida cotiá. 

Clasificación de polígonos. Lados e vértices. 

A circunferencia e o círculo. 

Os corpos xeométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides e cilindros. Arestas e caras. 

Descrición da forma de obxectos utilizando o vocabulario xeométrico básico. 

Construción de figuras xeométricas planas a partir de datos e de corpos xeométricos a 

partir dun desenvolvemento. Exploración de formas xeométricas elementais. 

Comparación e clasificación de figuras e corpos xeométricos utilizando diversos criterios. 

Comparación e clasificación de ángulos. 

 

Regularidades e simetrías. 

Transformacións métricas: translacións e simetrías. 

Interese pola elaboración e pola presentación coidadosa das construcións xeométricas. 

Gusto por compartir os procesos de resolución e os resultados obtidos. Colaboración 

activa e responsable no traballo en equipo. 

Confianza nas propias posibilidades e constancia para utilizar as construcións 

xeométricas e os obxectos e as relacións espaciais. 

 

Bloque 4. Tratamento da información, azar e probabilidade. 

 

Gráficos e táboas. 

Táboas de datos. Iniciación ao uso de estratexias eficaces de reconto de datos. 

Recollida e rexistro de datos sobre obxectos, fenómenos e situacións familiares utilizando 

técnicas elementais de enquisa, observación e medición. 

Lectura e interpretación de táboas de dobre entrada de uso habitual na vida cotiá. 

Interpretación e verbal de elementos significativos de gráficos sinxelos relativos a 

fenómenos familiares. 

Disposición á elaboración e presentación de gráficos e táboas de forma ordenada e clara. 

 

Carácter aleatorio dalgunhas experiencias. 

Valoración dos resultados de experiencias nas que intervén o azar, para apreciar que hai 

sucesos máis ou menos probables e a imposibilidade de predicir un resultado concreto. 

Introdución á linguaxe do azar. 

Confianza nas propias posibilidades, e curiosidade, interese e constancia na 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 
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CONTIDOS DE 2.º CICLO  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

 

Deus é creador. O mundo e a vida como don de Deus na Biblia. Algún relato sobre a 

orixe do mundo na antigüidade. 

 

A acción salvadora de Deus a través dos patriarcas e Moisés  no pobo xudeu. Sentido 

salvífico e compromiso co home no xudaísmo, no cristianismo e no islam. 

 

A promesa de salvación que Deus lle fai ao home cúmprese na persoa de Xesucristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro home. 

 

Significado da vida de Xesús en canto entrega persoal e compromiso con todos os 

homes. 

 

O pecado do home como ruptura con Deus, cos demais e consigo mesmo. 

 

O perdón de Deus e a súa misericordia. Os milagros de Xesús. 

 

A vitoria sobre o pecado e a morte. Xesucristo, o Mesías, o Salvador, resucitou e vive 

para sempre. 

 

A fe e o seguimento, resposta a Xesucristo. O mandamento do amor. 

 

O nacemento da Igrexa. O Espírito Santo é quen dá a vida. Manifestacións dos vínculos 

internos que unen os membros da Igrexa. 

 

A Igrexa, o Corpo de Cristo. 

 

A salvación de Deus a través dos sacramentos da Igrexa. Os sacramentos da Iniciación e 

da Reconciliación. 

 

A Eucaristía, orixe e meta da vida cristiá. 

 

A Virxe María, Nai da Igrexa. Sentido das advocacións. 

 

Comparación entre as principais expresións artísticas das relixións monoteístas. 

Identificación da fe do autor e da comunidade. 

 

A vida que Deus dá dura para sempre. 

 

 

5. AVALIACIÓN 

 

A AVALIACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 

 

 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas 

dimensións ou vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos; análise do proceso 

de ensinanza e da práctica docente; e análise das programacións de aula. 

 

 

AvalIación do proceso de aprendizaxe dos alumnos 

 

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 

 

Continua e global, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 

momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas 

do currículo. Contémplanse tres modalidades: 
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Avaliación inicial. Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 

características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 

adecuada. 

 

Avaliación formativa. Concédelle importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo 

unha visión das dificultades e dos progresos de cada caso. 

 

 

Avaliación sumativa. Establece os resultados ao remate do proceso total de aprendizaxe 

en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 

Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 

 

Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 

flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

 

Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada 

situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento 

do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 

Orientadora, dado que lle porporciona ao alumno ou á alumna a información precisa para 

mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  COÑECEMENTO DO MEDIO DE 2.º CICLO  

 

 

Recoñecer e explicar, recollendo datos e utilizando aparatos de medida, as relacións 

entre algúns factores do medio físico (relevo, chan, clima, vexetación...) e as formas de vida e 

as actuacións das persoas, valorando a adopción de actitudes de respecto polo equilibrio 

ecolóxico. 

 

Con este criterio trátase de coñecer se son capaces de apreciar relacións coma as que se 

dan entre tipo de vivenda, cultivos, paisaxe, vestimenta etc. co clima, o relevo, a presenza de 

determinadas especies animais e vexetais etc., como aproximación ao concepto de hábitat. Así 

mesmo valorarase se recoñecen a importancia da sostibilidade do equilibrio ecolóxico e a 

necesidade de adoptar actitudes respectuosas co medio, a necesidade de conservar estes 

recursos, especialmente con respecto ao uso da auga. 

 

Identificar e clasificar animais, plantas e rochas, segundo criterios científicos. 

 

Con este criterio de avaliación trátase de saber se coñecen criterios científicos para 

clasificar seres vivos ou inertes; coma o seu réxime alimentario, a súa forma de reproducirse, 

ou a súa morfoloxía en seres vivos, ou a súa dureza, exfoliación ou brillo en rochas e minerais. 

A avaliación supón que poidan activar os coñecementos necesarios para recoñecer a especie 

da que se trata, aínda coa axuda de claves ou pautas sinxelas. 

 

Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso. 

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade para discernir actividades que prexudican e 

que favorecen a saúde e o desenvolvemento equilibrado da súa personalidade, como a enxesta 

de lambonadas, o exceso de peso da súa mochila, os desprazamentos a pé, o uso limitado da 

televisión, as videoconsolas ou os xogos de ordenador etc. Así mesmo valorarase se van 

definindo un estilo de vida propio adecuado á súa idade e constitución, no que tamén se 

contemple a súa capacidade para resolver conflitos, a súa autonomía, o coñecemento deles 
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mesmos, ou a súa capacidade de decisión na adopción de condutas saudables no seu tempo 

libre. 

 

Identificar, a partir de exemplos da vida diaria, algúns dos principais usos que as persoas 

fan dos recursos naturais, sinalando vantaxes e inconvenientes e analizar o proceso seguido 

por algún ben ou servizo, desde a súa orixe ata o consumidor. 

 

Con este criterio preténdese avaliar o coñecemento dos elementos fundamentais do 

medio físico, a súa relación coa vida das persoas, así como o equilibrio existente entre os 

diferentes elementos do medio físico e as consecuencias derivadas do uso inadecuado do 

medio e dos recursos. Do mesmo xeito, avaliarase o grao de coñecemento dalgúns procesos 

de produción de alimentos, das técnicas e procedementos de conservación dos mesmos e da 

súa comercialización. Así mesmo valorarase se sabe poñer exemplos da relevancia que ten 

para a economía mundial a introdución das tecnoloxías para o desenvolvemento da sociedade 

do benestar. 

 

 

Sinalar algunhas funcións das administracións e de organizacións diversas e a súa 

contribución ao funcionamento da sociedade, valorando a importancia da participación persoal 

nas responsabilidades colectivas. 

Quérese avaliar con este criterio se coñecen o funcionamento xeral dos órganos 

dalgunhas organizacións próximas, o papel das administracións como garantes dos servizos 

públicos máis importantes para mellorar a vida dos cidadáns. Así mesmo valoraranse os 

comportamentos de participación e asunción de responsabilidades para favorecer a convivencia 

na aula e a participación no centro. 

 

Utilizar as nocións espaciais e a referencia aos puntos cardinais para situarse no 

contorno, para localizar e describir a situación dos obxectos en espazos delimitados, e utilizar 

planos e mapas con escala gráfica para desprazarse. 

 

Con este criterio de avaliación trátase de comprobar se interiorizaron as nocións 

espaciais, se saben localizar a situación dos puntos cardinais e se poden situarse e desprazarse 

no espazo facendo referencia a eles e utilizando planos e mapas con escala gráfica. 

 

Explicar con exemplos concretos, a evolución dalgún aspecto da vida cotiá relacionado 

con feitos históricos relevantes, identificando as nocións de duración, sucesión e 

simultaneidade. 

 

Con este criterio trátase de comprobar o grao de adquisición das nocións básicas de 

tempo histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración e simultaneidade (antes 

de, despois de, ao mesmo tempo que, mentres...) O alumnado deberá situar correctamente, 

seguindo os referidos criterios de sucesión, duración e simultaneidade de feitos históricos 

relevantes relacionados coas formas de subsistencia e de organización social e outros relativos 

á evolución de aspectos da vida cotiá tales coma os diferentes tipos e formas de realizar o 

traballo, distintos tipos de vivenda, diferentes medios de comunicación e de transporte, así 

como sociedades do pasado. 

 

Identificar fontes de enerxía comúns e procedementos e máquinas para obtela, poñer 

exemplos de usos prácticos da enerxía e valorar a importancia de facer un uso responsable das 

fontes de enerxía do planeta. 

 

Con este criterio preténdese avaliar se son capaces de identificar as fontes de enerxía 

máis comúns (vento, sol, combustibles etc.) e se relacionan a enerxía con usos habituais na 

súa vida cotiá (o batedor, o secador, a calefacción, o aire acondicionado etc.), se recoñecen a 

calor como transferencia de enerxía en procesos físicos observables, se describen 

transformacións simples de enerxía (a combustión nun motor para mover un coche, a enerxía 

eléctrica para que funcione unha lámpada etc.) Así mesmo deberán poñer exemplos de 

comportamentos individuais e colectivos para utilizar de forma responsable as fontes de 

enerxía. 
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Analizar as partes principais de obxectos e máquinas, as funcións de cada unha delas e 

planificar e realizar un proceso sinxelo de construción dalgún obxecto mostrando actitudes de 

cooperación no traballo en equipo e o coidado pola seguridade. 

 

Este criterio avalía se coñecen e saben explicar as partes dunha máquina (poleas, 

pancas, rodas e eixes, engrenaxes…) e cal é a súa función. Así mesmo, valorarase se saben 

aplicar eses coñecementos na construción 

 

dalgún obxecto o aparato, por exemplo un coche que rode, aplicando correctamente as 

operacións matemáticas básicas no cálculo previo, e as tecnolóxicas: unir, cortar, decorar etc., 

sabendo relacionar os efectos coas causas. É básico valorar o traballo cooperativo e a súa 

desenvoltura manual, apreciando o coidado pola seguridade propia e dos seus compañeiros, o 

coidado das ferramentas e o uso axustado dos materiais. 

 

Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais e sociais, integrando datos de observación directa e indirecta 

a partir da consulta de fontes básicas e comunicar os resultados. 

 

Este criterio trata de avaliar a capacidade para establecer conxecturas tanto respecto de 

sucesos que ocorren dunha forma natural coma sobre os que ocorren cando se provocan, a 

través dun experimento ou dunha experiencia, valorándose máis a coherencia dos 

razoamentos ca o acerto. Amais diso hai que valorar se son capaces de recoñecer cando unha 

idea é falsa. Prestarase especial atención á comunicación oral e escrita de resultados que debe 

acompañarse de imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos etc. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE 2.º CICLO  

 

Describir as características de elementos presentes no contorno e as sensacións que as 

obras artísticas provocan. 

 

Quérese comprobar con este criterio se son capaces de mostrar os coñecementos 

adquiridos na observación por medio de descricións e informacións relevantes sobre elementos 

da linguaxe visual e musical presentes nas manifestacións artísticas e no contorno e de 

expresar oralmente as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico. 

 

Usar adecuadamente algúns dos termos propios da linguaxe plástica e musical en 

contextos precisos, intercambios comunicativos, descrición de procesos e argumentacións. 

 

Trátase de comprobar se o alumnado incorporou algúns dos termos técnicos propios das 

linguaxes artísticas nas súas explicacións e descricións, se os emprega nas situacións 

apropiadas e si pode trasladar eses coñecementos a outros contextos nos que lle poden ser 

útiles. 

 

Utilizar distintos recursos gráficos durante a audición dunha peza musical. 

 

Este criterio permite avaliar se son capaces de establecer unha relación entre o que 

escoitan e o representado en musicogramas ou partituras sinxelas con distintos tipos de 

grafías, así como de representar graficamente (mediante debuxos ou utilizando signos gráficos 

que coñecen ou inventan) os trazos característicos da música escoitada. 

 

Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións, pezas instrumentais e danzas. 

 

A través deste criterio preténdese valorar en que medida o alumnado memorizou e é 

capaz de recordar algunhas das cancións, pezas instrumentais e danzas aprendidas por 

imitación no contexto da aula. 
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Explorar, seleccionar, combinar e organizar ideas musicais dentro de estruturas musicais 

sinxelas. 

 

Con este criterio inténtase valorar se son capaces de seguir un proceso ordenado e de 

utilizar criterios adecuados para crear unha peza musical a partir da selección, combinación e 

organización dunha serie de elementos dados. 

 

Interpretar o contido de imaxes e representacións do espazo presentes no contorno. 

 

Trátase de comprobar se o alumnado pode explicar a información que conteñen os sinais, 

os signos, os símbolos e os tipos de planos que se utilizan máis habitualmente no seu medio, a 

relación que existe entre estas representacións e a función expresiva, comunicativa ou 

informativa que as caracteriza, coa finalidade de elaborar mensaxes propias que transmitan 

unha información básica. 

 

Clasificar texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. 

 

Trátase de comprobar se na observación e na manipulación de materiais obtiveron datos 

suficientes para establecer algunha pauta sobre as súas características, se poden especificalas 

e organizar clasificacións elementais ben sexa por semellanza, ben por oposición. 

 

Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados ao produto artístico que se 

pretende. 

 

Con este criterio quérese comprobar se son capaces de servirse dos datos obtidos na 

exploración de instrumentos, técnicas e materiais para realizar unha obra persoal, non-

estereotipada. Valorarase a diversidade de solucións dadas en diferentes contextos, a 

variedade de soportes utilizados e a orixinalidade no uso dos materiais, así como a 

intencionalidade en función do destinatario ao que se dirixa. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  EDUCACIÓN FÍSICA DE 2.º CICLO  

 

Desprazarse e saltar, combinado ambas as habilidades de forma coordinada e 

equilibrada, axustando os movementos corporais a diferentes cambios das condicións da 

actividade. 

 

Avalíase con este criterio a mellora cualitativa da capacidade de desprazarse e saltar de 

distintas maneiras e con velocidades variables, con cambios de dirección e sentido e 

franqueando pequenos obstáculos. Observarase a capacidade de reequilibrarse ao combinar 

diferentes tipos de desprazamentos ou saltos. Prestarase especial atención á capacidade para 

resolver problemas motores e para orientarse no espazo co fin de adaptar os desprazamentos 

e saltos a novas condicións. 

 

Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder o control dos mesmos, 

adecuando os movementos ás traxectorias. 

 

Con este criterio preténdese comprobar a coordinación nas habilidades que impliquen 

manexo de obxectos e a utilización que se fai nas situacións de xogo. Terase en conta a 

adecuación das traxectorias nos pases, lanzamentos, conducións e impactos. Observarase a 

orientación do corpo nas recepcións e paradas. Non se inclúen aspectos relativos á forza. 

 

Xirar sobre o eixe lonxitudinal e transversal, diversificando as posicións segmentarias e 

mellorando as respostas motrices nas prácticas corporais que o requiran. 

 

 

Con relación aos xiros corporais, tratarase de comprobar a capacidade que teñen de 

utilizalos nas actividades cotiás. Os xiros sobre o eixe lonxitudinal poderán estar asociados con 
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desprazamentos e saltos, cambios de dirección e sentido. Na avaliación non debe buscarse a 

imitación de modelos predeterminados, senón o uso que se fai dos xiros para lograr mellores 

respostas motrices, evitando en todo momento o risco. 

 

Actuar de forma coordinada e cooperativa para resolver retos ou para se opoñer a un ou 

varios adversarios nun xogo colectivo. 

 

Este criterio pretende avaliar se son capaces de interaccionar adecuadamente en 

situacións de xogo, realizando accións de axuda entre os membros dun mesmo equipo. Tamén 

se debe observar se, en situacións de oposición, os xogadores e xogadoras ocupan posicións 

no terreo que faciliten o xogo, como por exemplo ocupar espazos libres ou orientarse na 

dirección do xogo. 

 

Participar do xogo e as actividades deportivas con coñecemento das normas e cunha 

actitude de aceptación cara ás demais persoas. 

 

A plena participación no xogo virá condicionada por un conxunto de habilidades motrices 

e sociais. Por un lado, observarase o grao de eficacia motriz e a capacidade de esforzarse e 

aproveitar a condición física para implicarse plenamente no xogo. Por outro, atenderase ás 

habilidades sociais (respectar as normas, ter en conta as demais persoas, evitar 

discriminacións e actitudes de rivalidade fundamentadas en estereotipos e prexuízos etc.) que 

favorecen as boas relacións entre os participantes. 

 

Propoñer estruturas rítmicas sinxelas e reproducilas corporalmente ou con instrumentos. 

 

Con este criterio quérese avaliar se os nenos e nenas son capaces de inventar e 

reproducir unha estrutura rítmica sinxela, ben pola combinación de elementos de estruturas 

que xa coñece, ben pola achega de elementos novos. A reprodución pódese facer mediante o 

movemento corporal (desprazamentos, saltos, palmas, golpes, balanceos, xiros) ou con 

instrumentos de percusión. 

 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e implicarse no grupo para a comunicación de 

ideas, sentimentos e representación de personaxes e historias, reais ou imaxinarias. 

 

A implicación do alumnado no seu grupo é importante na produción de pequenas 

secuencias expresivas. Con este criterio valorarase a predisposición ao diálogo e a 

responsabilidade na organización e na preparación da proposta creativa. Na posta en escena, 

observarase a produción de xestos significativos e tamén a capacidade para prestar atención 

na expresión dos demais, recibir a mensaxe e seguir a acción respectando o fío argumental. 

 

Manter condutas activas acordes co valor do exercicio físico para a saúde, mostrando 

interese polo coidado do corpo. 

 

Este criterio pretende avaliar se o alumnado vai tomando conciencia dos efectos 

saudables da actividade física, o coidado do corpo e as actitudes que permiten evitar os riscos 

innecesarios na práctica de xogos e actividades. Ademais, pretende valorar se se van 

desenvolvendo as capacidades físicas, a partir de sucesivas observacións que permitan 

comparar os resultados e observar os progresos, sen perder de vista que a intención vai 

encamiñada a manter unha boa condición física con relación á saúde 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  LINGUA GALEGA DE 2.º CICLO  

 

Participar en situacións comunicativas que se dan na aula (reais ou simuladas) e que 

correspondan a diversa tipoloxía (conversa, expresión espontánea, asemblea, debate)e a 

diversos obxectivos comunicativos, respectando as normas que rexen estas situacións.  

 

Avaliarase a capacidade e a actitude de intervención en situacións variadas da aula en 
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que se produce comunicación oral, así como a adaptación á diversa tipoloxía e a diversos 

obxectivos comunicativos. Observarase especialmente o respecto das normas existentes. 

  

Comprender textos orais de uso cotián, extraendo o senso global das mensaxes orais. 

Usar estratexias elementais para comprender as mensaxes que escoitan as nenas e os nenos 

atendendo a sinais relevantes como o ton de voz, a entoación, os xestos, e formulando 

preguntas coherentes que axuden á comprensión.  

 

Preténdese avaliar o desenvolvemento da capacidade de comprensión de producións 

orais cotiás.  

Avalíase especialmente o recoñecemento de ideas principais, a habilidade de seleccionar 

a información necesaria segundo o obxectivo e a capacidade para facer algunhas deducións a 

partir do escoitado.  

 

Producir textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) presentando 

coherentemente ideas, estados de ánimo, sentimentos, emocións, feitos, vivencias e opinións.  

 

Téntase constatar a capacidade para expresarse en diferentes contextos comunicativos 

usando o léxico, as formas lingüísticas, o ton, a entoación e a pronuncia axeitados, e a de 

iniciar e soster unha interacción comunicativa.  

Atenderase á coherencia e á potenciación da mensaxe con aspectos non verbais como 

xestos, posturas ou movementos.  

Observarase a habilidade para narrar situacións reais ou imaxinadas con certa 

desinhibición.  

 

Memorizar e reproducir textos orais propios da literatura popular galega empregando a 

pronuncia e entoación adecuadas.  

 

Quérese observar o coñecemento dalgúns textos da literatura oral galega (adiviñas, 

lendas, contos, poemas, cancións, ditos...) adecuados ao seu interese, nivel e contorno.  

 

Detectar e comprender a información explícita en textos escritos (en soporte papel ou 

dixital) realizando inferencias directas sobre o seu contido.  

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de localizar e extraer a información relevante 

de textos escritos variados, así como de elaborar inferencias directas a partir de datos 

presentes neles.  

 

Interpretar as ideas contidas nos textos escritos habituais (expositivos, informativos, 

instrutivos e literarios), tanto en formato impreso como multimedia, integrándoas nos seus 

propios esquemas de coñecemento.  

 

Comprobarase se o alumnado establece relacións entre os seus coñecementos previos e 

as súas experiencias e a información contida no texto.  

Verificarase o uso de estratexias de comprensión baseadas na anticipación de hipóteses, 

na explicitación dos obxectivos ou propósitos lectores, na  

 

interpretación de indicadores textuais, paratextuais e contextuais e de estratexias de 

resolución de dificultades léxicas (uso de dicionarios, dedución polo contexto) e de integración 

(reler, retroceder).  

Así mesmo, observarase se a nena ou o neno é quen de formular xuízos persoais sobre 

os textos lidos, de contrastar a información procedente de textos de contido similar e de 

esquematizar, con axuda de modelos, a información.  

 

Elaborar e reescribir textos escritos de diferente tipoloxía e formato (impreso e/ou 

multimedia) acordes a diversas situacións funcionais cotiás (cartas, avisos, solicitudes, 

instrucións, normas, anuncios, noticias) e literarias (contos, poesías, cómics) empregando 

estratexias de planificación, de textualización e de revisión de escritos. 
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Trátase de avaliar a capacidade de producir textos escritos instrutivos, expositivos, 

informativos ou literarios, relativos a situacións cotiás, escolares e sociais, en que se valorará 

o plan establecido, a textualización que recolla a corrección ortográfica e a revisión do escrito.  

Tamén se valorará o uso dos medios informáticos para a presentación.  

 

Ler expresivamente textos de tipoloxía variada (entre os traballados e/ou elaborados na 

aula) con fluidez e entoación adecuadas vinculadas á puntuación e á intencionalidade e coa 

velocidade apropiada segundo o tipo de texto e o obxectivo lector (ler para deleitar outras 

persoas, ler para dar a coñecer un texto propio, ler para compartir información dun texto único 

na aula). 

Preténdese constatar a capacidade de ler comprensivamente en voz alta, logo de lectura 

silenciosa, textos variados, facendo fincapé fundamentalmente na entoación, na fluidez e na 

expresividade que poida axudar á interpretación do texto.  

 

Coñecer textos de literatura infantil galega (poesía, cómics, contos...) adecuados ao 

ciclo, coa finalidade de desfrutar coa lectura e de uso como modelo para as propias 

reescrituras, reelaboracións e producións escritas.  

 

Trátase de avaliar o uso da literatura infantil adecuada como fonte de pracer e como 

fonte de modelos pertinentes para a expresión escrita literaria.  

Comprobarase a presenza dunha actitude positiva cara á lectura e dunha progresiva 

autonomía lectora.  

 

Empregar as bibliotecas de aula e de centro con certa autonomía, como fonte de 

información e como lugar que proporciona recursos relacionados coa lectura por pracer.  

 

Trátase de avaliar a participación do alumnado en actividades de biblioteca e o uso desta.  

Valorarase que sexa quen de localizar aquilo que precisa de acordo con necesidades 

concretas, así como o respecto polas normas de uso e a colaboración no bo funcionamento 

dese espazo.  

 

Identificar en textos orais e escritos de uso cotián termos e usos que poidan supoñer 

discriminación.  

 

Préstase atención á capacidade de detectar algunhas manifestacións discriminatorias 

(sexuais, étnicas, sociais...) na linguaxe e a busca de alternativas para corrixilas.  

 

Comparar textos orais e escritos producidos en diferentes variedades da lingua galega.  

 

Avalíase a capacidade do alumnado de identificar e de respectar variedades da lingua 

galega partindo da súa realidade máis inmediata e recoñecendo a diversidade lingüística como 

riqueza cultural.  

 

Reflexionar sobre como algúns cambios nas palabras, enunciados e textos producen 

modificacións comprensivas e expresivas.  

 

Procúrase avaliar a capacidade do alumnado para xogar coa linguaxe observando os 

cambios semánticos e expresivos que se producen en textos, enunciados e palabras cando se 

practican omisións, insercións, cambios de orde, segmentacións.  

Avalíase, así mesmo, a habilidade para usar estes recursos nas propias producións 

escritas e orais.  

 

Utilizar, de xeito intuitivo, terminoloxía relacionada coa tipoloxía textual, os tempos 

verbais (presente, futuro e pasado), os adxectivos cualificativos, os determinantes e algúns 

aspectos relativos á semántica, como antónimos e sinónimos, cando se realicen actividades de 

comprensión e de expresión orais e escritas.  

 

Téntase avaliar se, en actividades de produción e de comprensión de textos, o alumnado 

identifica algún elemento lingüístico e gramatical que o poida axudar a facer melloras na 
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comprensión e na expresión escrita. Non se trata de avaliar illadamente o coñecemento dos 

conceptos gramaticais, senón a súa funcionalidade, para mellorar o uso da linguaxe.  

 

Usar as experiencias coas diversas linguas que o alumnado coñece ou está a aprender 

para realizar análises e comparacións que lle permitan establecer melloras na súa expresión e 

comprensión en lingua galega.  

 

Preténdese avaliar a capacidade de identificar similitudes e diferenzas entre as linguas da 

comunidade como fórmula de análise, de reforzo de aspectos de lingua (gráficos, sintácticos, 

léxicos e semánticos) e, polo tanto, de mellora na súaa expresión e comprensión.  

   

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  LINGUA CASTELÁ DE 2.º CICLO  

 

Participar nas situacións de comunicación da aula, respectando as normas do 

intercambio: gardar a vez de palabra, escoitar, expoñer con claridade, entoar adecuadamente. 

 

Con este criterio trátase de avaliar tanto a capacidade para intervir nas diversas 

situacións de intercambio oral que se producen na aula, como a actitude coa que se participa 

nelas. Convén advertir que estas competencias teñen unha estreita relación coa capacidade 

para observar as situacións comunicativas –finalidade, número de participantes, lugar onde se 

produce o intercambio…– e para determinar as súas características de forma cada vez máis 

consciente e proceder de maneira adecuada a cada contexto. No mesmo sentido valorarase se 

se é capaz de establecer relacións harmónicas cos demais, incluíndo a habilidade para iniciar e 

soster unha conversación. 

 

Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de maneira sinxela e coherente 

coñecementos, ideas, feitos e vivencias. 

 

Este criterio debe avaliar a competencia para expresarse de forma coherente en diversas 

situacións e para utilizar a lingua como instrumento de aprendizaxe e de regulación da 

conduta. Observarase se poden comunicar coñecementos e opinións, usando o léxico, as 

fórmulas lingüísticas, a entoación e a pronunciación adecuados. 

 

Captar o sentido de textos orais de uso habitual, recoñecendo as ideas principais e as 

secundarias. 

 

Con este criterio quérese avaliar a competencia para obter, seleccionar e relacionar 

información relevante procedente de situacións habituais na aula, que se producen tanto para 

relacionarse coma para aprender, e as que se dan no contorno social (familia, radio, TV…)  

 

Este criterio quere avaliar, tamén, se desenvolveron certa competencia para reflexionar 

sobre os mecanismos de comprensión dos textos e sobre a utilidade para aprender a aprender 

que a reflexión sobre os procedementos utilizados comporta. 

 

Localizar e recuperar información explícita e realizar inferencias directas na lectura de 

textos. 

 

Con este criterio preténdese valorar se son capaces de detectar e entender información 

ou ideas relevantes explícitas nos textos –cartas no ámbito escolar, normas de clase, regras de 

xogo, noticias, cartas ao director, textos escolares- así como transcender o significado 

superficial para extraer inferencias directas baseadas no texto: acontecementos predicibles, 

deducir o propósito dos textos ou identificar algunhas xeneralizacións efectuadas no texto. 

 

Nos textos literarios, débese avaliar a identificación das ideas principais dalgúns poemas 

-cando están indicadas expresamente-, a capacidade para recoñecer o conflito nun conto, a 

habilidade para comprender as relacións entre os personaxes das historias -cando non 

aparecen de maneira explícita- ou a anticipación dalgúns acontecementos. Tamén se deben 



125 

 

avaliar as destrezas para utilizar determinados aspectos non estritamente textuais que axuden  

á identificación das ideas principais: tipografía en titulares ou entradiñas, en portadas; 

subliñados, negras en epígrafes e noutros lugares destacados dos textos etc. 

 

Interpretar e integrar as ideas propias coa información contida nos textos de uso escolar 

e social, e mostrar a comprensión a través da lectura en voz alta. 

 

Con este criterio quérese comprobar se os nenos e as nenas utilizan as súas experiencias 

e os seus coñecementos para establecer relacións entre as ideas e a información do texto. 

Deberán ser capaces de utilizar estratexias de comprensión (ser conscientes do propósito da 

lectura, utilizar indicadores textuais e contextuais para formular e probar conxecturas…) e 

estratexias para resolver as dúbidas que se presenten (avanzar e retroceder, consultar un 

dicionario ou buscar información complementaria). 

 

Tamén se avalía a comprensión a través da lectura en voz alta que debe realizarse xa 

con certa seguridade, sen dúbidas, sen repeticións ou saltos de palabras. É importante 

asegurar neste ciclo que a decodificación se realiza adecuadamente e de forma fluída. 

 

Redactar, reescribir e resumir diferentes textos significativos en situacións cotiás e 

escolares, de forma ordenada e adecuada, mediante a planificación e revisión dos textos, 

coidando as normas gramaticais e ortográficas e os aspectos formais, tanto en soporte papel 

como dixital. 

 

Trátase de avaliar a capacidade para redactar os textos propios das relacións 

interpersoais na aula –cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes-, así como outros 

propios dos medios de comunicación social, referidos a feitos próximos á súa experiencia. De 

maneira especial débese avaliar a capacidade para elaborar textos que permiten progresar na 

autonomía para aprender –resumos, descricións ou explicacións-. 

 

No ámbito literario, avaliarase a capacidade para recrear, imitar poemas ou relatos 

utilizando determinados recursos como a rima ou o ritmo, de maneira intuitiva, nos poemas. 

Este criterio deberá verificar que a produción de textos escritos se realiza de acordo cos pasos 

propios deste proceso (planificación, escritura do texto, revisión) e que valoran a utilidade de 

seguilos para lograr un texto máis completo e adecuado á intención comunicativa. 

 

En todos os escritos, avaliarase o uso das normas ortográficas básicas, así como a 

presentación clara, limpa e ordenada. Nestes procesos, convén avaliar a habilidade no uso dos 

medios informáticos para a elaboración e a presentación de textos. 

 

Coñecer textos literarios da tradición oral e da literatura infantil adecuados ao ciclo así 

como as características básicas da narración e a poesía, coa finalidade de apoiar a lectura e a 

escritura destes textos. 

 

Este criterio avalía a capacidade de gozar de forma cada vez máis autónoma con textos 

literarios adecuados á idade e aos intereses do ciclo, de comprender o sentido destes grazas á 

interpretación dalgunhas convencións específicas, como os temas recorrentes, os elementos do 

relato literario e a rima. Hai que avaliar igualmente a actitude positiva cara á lectura como 

actividade propia da vida cotiá. Valorarase a capacidade de explorar recursos expresivos e 

creativos simples, seguindo modelos, en tarefas de dramatización, recreación… 

 

Usar a biblioteca da aula e do centro, coñecer os mecanismos da súa organización e do 

seu funcionamento e as posibilidades que ofrece. 

 

Este criterio debe avaliar a participación nas actividades de lectura nas bibliotecas, a 

autonomía de uso, o coñecemento dos procedementos básicos e mecanismos de organización 

e selección dos diferentes materiais así como as posibilidades que lle ofrece cada un deles. 

Tamén se valorará a adquisición de hábitos de lectura por pracer, de respecto polas normas de 

uso e a actitude colaboradora no bo funcionamento da biblioteca. 
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Identificar algúns cambios que se producen nas palabras, nos enunciados e nos textos ao 

realizar segmentacións, cambios na orde, supresións e insercións que fan mellorar a 

comprensión e a expresión oral e escrita. 

 

Trátase de avaliar a habilidade para observar e recoñecer os efectos que inserción, 

supresión, cambio de orde, segmentación, recomposición, producen nos enunciados e nos 

textos, de modo que se identifiquen tanto os problemas na escritura e na expresión oral como 

a orixe de determinadas dificultades na comprensión e se utilice esta reflexión na mellora 

destas actividades. 

 

Estes procedementos de análise deben permitir considerar o texto de maneira crítica; 

reflexionar sobre o contido e avalialo; considerar e avaliar a súa estrutura, o uso da linguaxe, 

os recursos literarios, ou o punto de vista e o oficio do autor. 

 

Comprender e utilizar a terminoloxía gramatical e lingüística propia do ciclo nas 

actividades de produción e comprensión de textos. 

 

Este criterio trata de comprobar que adquiriron os coñecementos gramaticais básicos e 

saben utilizar a terminoloxía apropiada para referirse a eles (denominacións dos textos, 

tempos do verbo -presente, futuro, pasado-, determinantes, artigo, cuantificadores, prefixos, 

sufixos, palabras derivadas, sinónimos e antónimos etc.) Debe valorarse tamén o uso desta 

terminoloxía para falar sobre o funcionamento da lingua e como apoio para explicar e 

reflexionar sobre o que se aprendeu. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  LINGUA ESTRANXEIRA DE 2.º CICLO  

 

Participar en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles, respectando as normas básicas do intercambio, como escoitar e 

mirar para quen fala. 

 

Con este criterio avalía a capacidade de expresar necesidades inmediatas como pedir 

permiso, pedir en préstamo obxectos cotiáns, localizar obxectos ou persoas, falar sobre o 

tempo atmosférico ou sobre gustos ou habilidades. Valorarase a súa participación en situacións 

cotiás como rutinas, hábitos, linguaxe de aula ou en simulacións, representacións, cancións ou 

recitacións. Tamén se avalía con este criterio a actitude coa que participa nos intercambios e 

maniféstase interese polas intervencións das demais persoas. 

 

Captar o sentido global, e identificar información específica en textos orais sobre temas 

familiares e de interese. 

 

Este criterio quere avaliar se son capaces de captar o sentido global dunha mensaxe oral 

apoiándose en elementos lingüísticos e non-lingüísticos presentes na situación de 

comunicación. Tamén se refire á capacidade de recoñecer e extraer palabras e expresións 

coñecidas que aparecen en expresións máis extensas aínda que o texto non se comprenda na 

súa totalidade. 

 

Ler e captar o sentido global e algunhas informacións específicas de textos sinxelos sobre 

temas coñecidos e cunha finalidade concreta. 

 

Este criterio avalía se son capaces de ler, tamén en voz alta, diferentes textos, 

adecuados á súa competencia comunicativa como notas, normas de aula, cartas, carteis ou 

contos, que conteñan vocabulario e expresións coñecidas, para extraer información global e 

específica, coa axuda de estratexias fundamentais de comprensión escrita como usar 

elementos do contexto lingüístico e non-lingüístico, e transferir coñecementos das linguas que 

coñece. 

 

Escribir frases e textos curtos significativos en situacións cotiás e escolares a partir de 
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modelos cunha finalidade determinada e cun formato establecido, tanto en soporte papel coma 

dixital. 

 

Este criterio intenta valorar a capacidade para escribir textos diversos como notas, 

instrucións ou normas, cartas, carteis, folletos, cómics ou descricións sinxelas. Avaliarase a 

capacidade de utilizar o modelo para producir un texto con certo grao de autonomía, 

avaliarase a corrección ortográfica adquirida a partir da observación de modelos e do 

coñecemento das relacións entre son e grafía. 

 

Usar formas e estruturas propias da lingua estranxeira incluíndo aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación e entoación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 

Con este criterio trátase de avaliar a capacidade dos nenos e das nenas de recoñecer e 

reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación cando participan activamente 

escoitando, repetindo e anticipando expresións en actividades de lectura en voz alta e sempre 

a partir de modelos. 

 

Usar algunhas estratexias para aprender a aprender, como pedir aclaracións, acompañar 

a comunicación con xestos, utilizar dicionarios visuais e bilingües, recuperar, buscar e 

recompilar información sobre temas coñecidos en diferentes soportes e identificar algúns 

aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor. 

 

Este criterio pretende avaliar a utilización de estratexias básicas que favorecen o proceso 

de aprendizaxe como a utilización de recursos visuais e xestuais, a petición de axuda e 

aclaracións, o uso cada vez máis autónomo de dicionarios bilingües e dalgúns medios 

tecnolóxicos básicos. Tamén se avaliará a capacidade de ir valorando os seus progresos, de 

poñer exemplos sobre estratexias que usa para aprender mellor e a adquisición de certa 

autonomía no uso espontáneo de formas e estruturas sinxelas e cotiás. 

 

Valorar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e 

mostrar curiosidade e interese cara ás persoas que falan a lingua estranxeira. 

 

Con este criterio avalíase se teñen unha actitude de curiosidade cara aos que falan a 

lingua estranxeira ou outras linguas diferentes da propia, tamén se observará a capacidade de 

valorar a diversidade lingüística como elemento enriquecedor da sociedade e de apreciar as 

particularidades socioculturais dos falantes doutras linguas. 

 

Identificar algúns aspectos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira e 

comparalos cos propios. 

 

Avalíase con este criterio a capacidade de observar e identificar algunhas diferenzas e 

similitudes sobre aspectos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referido a horarios, comidas, tradicións, festividades e formas de relacionarse das persoas e 

formas de relacionarse das persoas. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  MATEMÁTICAS DE 2.º CICLO  

 

Utilizar en contextos cotiáns, a lectura e a escritura de números naturais de ata seis 

cifras, interpretando o valor posicional de cada unha delas e comparando e ordenando 

números polo valor posicional e na recta numérica. 

 

Este criterio pretende comprobar o manexo, en situacións reais, da representación de 

cantidades de ata seis cifras, partindo do concepto de valor de posición. Igualmente trátase de 

verificar, en contextos da vida cotiá, a capacidade de interpretar e expresar situacións con 

cantidades da mencionada magnitude, de dominar a organización da serie escrita das cifras 

dun número e de situalo na recta. 
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Realizar cálculos numéricos con números naturais, utilizando o coñecemento do sistema 

de numeración decimal e as propiedades das operacións, en situacións de resolución de 

problemas. 

 

Este criterio trata de comprobar a capacidade de utilizar nos cálculos a estrutura do 

sistema decimal de numeración e as propiedades das operacións, mostrando flexibilidade á 

hora de elixir o procedemento máis adecuado, se ben debe prestarse especial atención ao 

dominio dos algoritmos escritos. 

 

Utilizar estratexias persoais de cálculo mental en cálculos relativos á suma, á resta, á 

multiplicación e ás división simples. 

 

Trátase de valorar a capacidade para utilizar con certa axilidade estratexias persoais de 

cálculo mental en situacións de cálculo sinxelas. Atenderase especialmente á explicación que 

fan sobre as estratexias aplicadas. Non se trata tanto de valorar a rapidez no cálculo como de 

apreciar se chegan a resultados válidos, que serán exactos ou estimados en función dos 

números que interveñen e da situación en que o cálculo se produce. 

 

Realizar, en contextos reais, estimacións e medicións escollendo, entre as unidades e 

instrumentos de medida usuais, os que mellor se axusten ao tamaño e á natureza do obxecto 

que hai que medir. 

 

Este criterio trata de valorar a competencia para elixir tanto o instrumento coma a 

unidade de medida máis adecuados para efectuar medicións, en función do que se vaia medir. 

Igualmente se desexa apreciar a capacidade de estimación a partir de previsións máis ou 

menos razoables. Tamén se pretende comprobar se se utilizan en situacións da vida cotiá as 

unidades de medida propias do ciclo, converter unhas noutras e que os resultados das 

medicións se expresan na unidade de medida máis adecuada. Así mesmo, valorarase a 

capacidade de explicar oralmente e por escrito os razoamentos seguidos. 

 

Obter información puntual e describir unha representación espacial (esbozo dun 

itinerario, plano dunha pista...) tomando como referencia obxectos familiares e utilizar as 

nocións básicas de movementos xeométricos, para describir e comprender situacións da vida 

cotiá e para valorar expresións artísticas. 

 

Este criterio pretende avaliar capacidades de orientación e representación espacial, tendo 

en conta tanto a linguaxe utilizado coma a representación no plano de obxectos e contextos 

próximos, valorando a utilización de propiedades xeométricas (aliñamento, paralelismo, 

perpendicularidade...) como elementos de referencia para describir situacións espaciais. Así 

mesmo, preténdese apreciar a adecuada utilización dos movementos no plano tanto para 

emitir e recibir informacións sobre situacións cotiás, como para identificar e reproducir 

manifestacións artísticas que inclúan simetrías e translacións. 

 

Recoñecer e describir formas e corpos xeométricos do espazo (polígonos, círculos, cubos, 

prismas, cilindros, esferas). 

 

Este criterio pretende valorar se coñecen as propiedades básicas de corpos e figuras 

planas. Para iso é importante apreciar a capacidade para clasificar tanto figuras coma corpos, 

atendendo a diversos criterios. En especial, poñerase a énfase nas clasificacións realizadas de 

acordo a criterios libremente elixidos. 

 

Recoller datos sobre feitos e obxectos da vida cotiá utilizando técnicas sinxelas de 

reconto, ordenar estes datos atendendo a un criterio de clasificación e expresar o resultado de 

forma de táboa o gráfica. 

 

Este criterio trata de valorar a capacidade para realizar un efectivo reconto de datos e 

representar o resultado utilizando os gráficos estatísticos máis adecuados á situación. É así 

mesmo motivo de avaliación a capacidade para describir e interpretar gráficos sinxelos 
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relativos a situacións familiares. 

 

Resolver problemas relacionados co contorno que esixan certa planificación, aplicando 

dúas operacións con números naturais como máximo, así como os contidos básicos de 

xeometría ou tratamento da información e utilizando estratexias persoais de resolución. 

 

Este criterio trata de comprobar a capacidade para utilizar estratexias persoais para a 

resolución de problemas e para aplicar os coñecementos adquiridos. É así mesmo importante 

observar a facultade de empregar máis dun procedemento e a perseveranza na busca de 

solucións, e a expresión, oral e escrita, de forma ordenada o proceso seguido. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA DE 2.º CICLO  

 

Distinguir os fundadores das relixións monoteístas, comparándoos entre eles nos 

aspectos concernientes á súa relación con Deus, o seu compromiso co home e a súa acción 

salvífica. 

 

Verificar a acción salvadora de Deus a través dos personaxes bíblicos, e a súa plenitude 

en Xesucristo. 

 

Recoñecer o amor de Deus ao crearnos á súa imaxe e adoptarnos como fillos. 

 

Identificar algúns feitos e palabras de Xesús que mostran o amor de Deus polo home. 

 

Situar as accións salvíficas de Xesús nas referencias bíblicas sobre os seus milagros, a 

súa morte e resurrección. 

 

Comprender que o pecado rompe a relación con Deus, que Xesucristo a restablece coa 

súa morte e resurrección, e que o amor de Deus dura para sempre. 

 

Explicar que a fe e as obras son respostas ao amor de Deus, manifestado en Xesucristo. 

 

Distinguir e relacionar os sacramentos da Iniciación, a Reconciliación e a Eucaristía. 

 

Explicar a nova vida que xorde polo Bautismo e se alimenta na Eucaristía. 

 

Saber describir a Igrexa como Corpo de Cristo. 

 

Razoar que quen une os membros da Igrexa é o Espírito Santo. 

 

Recoñecer nas distintas advocacións de María á Nai de Deus e Nai nosa. 

 

Aplicar algunhas obras artísticas e xestos litúrxicos os contidos básicos da fe cristiá e 

doutras relixións. 

 

Explicar o significado dalgúns textos evanxélicos que fagan referencia á vida eterna. 

 

 

6. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de aprendizaxe: 

 

Observación sistemática: 

Escala de observación. 

Rexistro anecdótico persoal. 

 

Análise das producións dos alumnos: 
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Monografías. 

Resumos. 

Traballos de aplicación e síntese. 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

Producións orais. 

 

Intercambios orais cos alumnos: 

Diálogo. 

Entrevista. 

Postas en común. 

Asembleas. 

 

Probas específicas: 

Obxectivas. 

Abertas. 

Exposición dun tema. 

Resolución de exercicios. 

 

 

 

Autoavaliación. 

Coavaliación. 

 

 

Avaliación do proceso de ensinanza e da práctica docente 

 

Algúns dos aspectos aos que atenderá son os seguintes: 

 

Organización e coordinación do equipo. Grao de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 

Selección do modo de elaboración. 

Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de 

acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no traballo. Relación e implicación 

dos pais. Relación entre os alumnos, e entre os alumnos e os profesores. 

 

Revisemos algúns dos procedementos e dos instrumentos existentes para avaliar o 

proceso de ensinanza: 

 

Cuestionarios: 

- Aos alumnos. 

- Aos pais. 

Intercambios orais: 

- Entrevista con alumnos. 

- Debates. 

- Entrevistas con pais. 

- Reunións con pais. 

Observador externo. 

Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 

 

7. OBXECTIVOS MÍNIMOS 

 

Os obxectivos mínimos exisibles para acadar unha avaliación positiva no 2º ciclo serán os 

seguintes: 

 

LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA 

Ler textos sinxelos con entonación, pronunciación e ritmo adecuado. 
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Comprender os feitos fundamentais nos textos adecuados a sua idade. 

Escribir con letra clara e lexible aplicando as reglas ortográficas de : /b/ , /v/, /r/, /c/, 

/z/, /g/, /gu/ 

Crear sinxelos textos narrativos, descriptivos, poéticos e dialogados, fecendo uso do (., 

¿? ¡!) 

Clasificar palabras en agudas, graves e esdrúxulas. 

Identificar : masculino, feminino, singular e plural 

Reconocer os tipos de nome común, propio, individual e colectivo. 

Identificar e utilizar os adxectivos cualificativos 

Identificar os determinantes posesivos, demostrativos, artículos determinado e 

indeterminado. 

Recoñecer os pronomes personais suxeto. 

Utilizar aumentativos e diminutivos. 

Identificar sinónimos e antónimos. 

Identificar e utilizar o presente, pasado e futuro dos verbos. 

Identificar os principais rasgos da fala en Galicia. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Coñecer e escribir os números ata o millón. 

Realizar operacións de sumar , restar , multiplicar e dividir. 

Saber a tabla de multiplicar. 

Resolución de problemas da vida cotidiá que implique a realización de operacións de 

sumar, restar, multiplicar e dividir.( Unha sola operación) 

Coñecer básicamente as unidades de tempo, moneda, lonxitude, masa e capacidade. 

Identificar polígonos. 

Obter información dos diagramas de barras. 

 

INGLÉS 

Deletrear palabras 

Identificar o vocabulario relacionado cos temas vistos. 

Recoñecer os números do 1 ao 100. 

Coñecer os días da semana. 

Recoñecer as partes do día e as horas. 

Identificar preposicións de lugar. 

Discriminar adxectivos: “big/small; long/short; old/yound; hungry/thirty”. 

Emitir mensaxes orais ( saludar, preguntar e responder a hora, informar..) 

Expresar habilidades con “can” 

Interpretar elementos emitidos polo CD, profesor, compañeiros.. 

Comprender e emitir mensaxes orais e escritos. 

 

 

 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 No 2º ciclo cualificarase tendo en conta aspectos como esforzo, comportamento, etc. 

Basicamente a nota dividirase en tres partes: 

 Unha fará referencia o traballo na aula e comportamento. 

 Outro tercio terá que ver coa correcta presentación da libreta na que se incluirán todas 

as actividades e exercicios realizados. 

 A última parte consistirá na correcta realización de diversas probas ou exames, tanto 

escritos como orais. 

 

 

9. PROGRAMACION TICs 

 

 No referente ao uso das TICs, as actividades estarán centradas no dominio básico do 

ordenador así como unha iniciación ao mundo de Internet. 

 Entre as activiades a realizar cos alumnos/as podemos destacar as seguintes: 
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 - Práctica en técnicas de mecanografía con programas como mecanet. 

 - Manexo básico de procesadores de texto como Word ou Writer de Openoffice. 

 - Crear carpetas. 

 - Xogos loxicomatemáticos. 

 - Acceso a páxinas web (jueduland, web do centro, wikipedia) 

 - Añadir páxinas web a favoritos. 

 

 

10. PLAN LECTO-ESCRITOR 

 

Ademais das actividades propostas no Plan Lector para todo o centro, levaranse a cabo 

actividades específicas para o noso ciclo, detalladas a continuación. 

 

Fomento da lectura: 

 

Lectura obrigatoria dun libro por trimestre, escollido da biblioteca do centro ou da aula 

entre os recomendados para 2º ciclo. 

 

Lectura colectiva de dous libros comúns (un en galego e outro en castelán) adquiridos 

polos alumnos. 

 

3º CURSO 

LINGUA CASTELA: Una historia de miedo o casi. 

LINGUA GALEGA: Un tarro cheo de lapis. 

 

4ºCURSO 

LINGUA CASTELA: Don caracol col. 

LINGUA GALEGA: Historia dunha lata. 

 

Utilización da biblioteca de aula para consulta e lectura individual e pracenteira en 

diversos momentos 

Actividades de lecto- escritura para a  creación de documentos propios (contos, resumos, 

cartas). 

 

Tamén temos previsto traballar a lecto-escritura utilizando o soporte virtual, 

aproveitando a adquisición para este ciclo dos ordenadores. 

 

 

11. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS 

 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 

Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa fin de 

que resulten motivadoras. 

 

En coherencia co expuesto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os 

seguintes: 

 

Metodoloxía activa. 

Supón atender dous aspectos intimamente relacionados: 

Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición e na 

configuración das aprendizaxes. 
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Participación no deseño e no desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe.  

 

 

Motivación. 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas 

dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo. 

 

Autonomía na aprendizaxe. 

Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a metodoloxía favorece a maior 

participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes aspectos: 

A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos 

contidos. 

A gradación das actividades, a xerarquización varía segundo a natureza de cada 

programa, e aparecen en último lugar as que requiren un maior grao de habilidade e 

autonomía. 

A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha reflexión sobre 

os contidos que son obxecto de estudo e unha revisión final. 

 

Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa; e unha 

rigorosa selección dos contidos, que reforzan o aprendido nos cursos precedentes e abren o 

coñecemento cara a novos temas. 

 

Atención á diversidade do alumnado. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios básicos 

ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e 

motivacións. 

 

Sensibilidade pola educación en valores. 

O progresivo acceso a formas de conduta máis autónomas e a crecente socialización dos 

alumnos fai obrigada a educación en valores. Esta contémplase na presentación explícita de 

actividades que conducen á adopción de actitudes positivas sobre o coidado do propio corpo, a 

conservación da natureza, a convivencia… 

 

Avaliación do proceso educativo. 

A avaliación concíbese dunha forma holística, é dicir, analiza todos os aspectos do 

proceso educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións precisas que 

permiten reestruturar a actividade no seu conxunto. 

 

 

 

AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS 

 

Os diversos modelos de agrupamento que adopta o centro son unha dimensión esencial. 

Cremos que utilizar un único modelo de agrupamento, con independencia da diversidade de 

características do conxunto de alumnos e das actividades de ensinanza e aprendizaxe, limita o 

potencial enriquecedor do proceso educativo.  

 

A diversidade de agrupamentos ao longo deste proceso cumpre dous obxectivos: 

 

Proporciona unha mellor explotación das actividades escolares. 

Constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos nosos 

alumnos. 

 

A selección dos diversos tipos de agrupamento que se van articular atende aos seguintes 

principios: 

 

Parte do modelo educativo do centro. 

Responde ás posibilidades e aos recursos materiais e humanos do centro. 

É suficientemente flexible para realizar adecuacións puntuais en certas actividades. 



134 

 

Baséase na observación real dos nosos alumnos e na predición das súas necesidades. 

Mantén unha estreita relación coa natureza disciplinar da actividade ou área. 

 

Os criterios de distribución do alumnado por aulas obedecen a unha análise sistemática, 

que recolle aspectos de debate tan importantes como o punto de partida dos alumnos ao 

chegar ao inicio do ciclo e de cada curso, as peculiaridades educativas do centro e a natureza 

da área ou actividade. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMENTO: 

 

Procedencia dun mesmo centro. 

Idade cronolóxica. 

Nivel de instrución. 

Ritmo de aprendizaxe. 

Intereses.  

Motivación. 

Natureza da área ou da actividade. 

 

TIPOS DE AGRUPAMENTO: 

 

Aula. 

Gran grupo. 

En forma de U. 

Pequeno grupo. 

Talleres. 

Comisións de traballo. 

Grupos de actividade. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

 

 

A distribución de espazos formúlase a partir dos seguintes obxectivos: 

 

Incrementar as posibilidades de interacción grupal. 

Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente. 

Permitir o aproveitamento de espazos allleos á propia aula. 

 

 

O espazo da aula 

 

O primeiro bloque de decisións contempla a adscrición do espazo de aula ben ao grupo, 

ben á área impartida. Esta decisión tamén implica a elección dos materiais integrantes do 

espazo fundamental de traballo e a súa relación cos agrupamentos flexibles, e a aplicación de 

dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto e situación de aprendizaxe (recunchos de 

aprendizaxe, comisións de traballo, grupos de actividade, quendas de roda...). 

 

Ademais, considérase o problema da disposición das mesas, o lugar ocupado polo 

profesor na aula e a relación kinésica da aula. As decisións atenden á existencia de diferentes 

espazos con ritmos distintos de participación, cunha zona de acción e unha zona marxinal 

(zona anterior, zona posterior e zonas laterais, respectivamente) e a necesidade de activalas. 

 

En síntese, algúns dos aspectos que hai que ter en conta no modelo de aula son os 

seguintes: 

 

Aula-grupo / aula-área. 

Materiais integrantes da aula. 

Relación con agrupamentos. 
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Disposición do aula. 

Recursos para a mobilización. 

Relación espacial profesor-alumnado. 

Condicións xerais (iluminación, estado etc.) 

 

 

Os espazos de uso específico 

 

O segundo ámbito de decisións referentes á distribución de espazos refírese a aqueles 

que teñen un uso específico no centro, e que en definitiva son de uso común por parte de 

todos os alumnos. 

 

Algúns destes espazos son os seguintes: 

 

Biblioteca. 

Laboratorio. 

Talleres. 

Sala de informática. 

Sala de usos múltiples. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 

A organización do tempo contémplase desde dúas perspectivas claramente diferenciadas: 

a confección dun horario xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, acorde coa súa 

óptima temporización, e a elaboración dun horario de actividade docente, no que se presentan 

as restantes actividades organizativas do centro. En consecuencia, teremos en conta as 

seguintes variables: 

 

ÁREAS: 

 

Coñecemento do medio. 

Educación artística. 

Educación física. 

Lingua galega e Literatura. 

Lingua castelá e Literatura. 

Lingua estranxeira. 

Matemáticas. 

Relixión e Moral Católica / alternativa. 

 

ActividadE docente: 

 

Coordinación de equipos. 

Coordinación de niveis. 

Coordinación de grupos. 

Atención a pais. 

Acción titorial. 

Clases de reforzo. 

 

 

12. OS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Os criterios de selección dos materiais curriculares que sexan adoptados polos equipos 

docentes seguen un conxunto de criterios homoxéneos que lles proporcionan resposta efectiva 

ás propostas xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico anteriormente propostos. 

Dese xeito, establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise: 

 

Adecuación ao contexto educativo do centro. 
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Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto Educativo de 

Centro. 

Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 

A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna de cada área. 

A adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

A variedade das actividades, a diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención 

ás diferenzas individuais. 

A claridade e a amenidade gráfica e expositiva. 

A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 

 

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a 

nosa selección e que están plasmadas na seguinte guía de valoración de materiais curriculares. 

 

Indicadores: 

 

Encádrase con coherencia no Proxecto Educativo de Centro. 

Cubre os obxectivos do currículo. 

O número de unidades organiza adecuadamente o curso. 

Os obxectivos están claramente explicitados. 

Os contidos seleccionáronse en función dos obxectivos. 

A selección de contidos está adecuada ao nivel de desenvolvemento psicoevolutivo dos 

alumnos. 

A progresión é adecuada. 

Contribúe ao desenvolvemento das competencias básicas. 

Parte dos coñecementos previos dos alumnos. 

Asegura a realización de aprendizaxes significativas. 

Esperta a motivación cara ao estudo e á aprendizaxe. 

Potencia o uso das técnicas de traballo intelectual. 

Presenta actividades de reforzo e de ampliación. 

A cantidade de actividades é suficiente. 

Permiten a atención á diversidade. 

As actividades están ben diferenciadas dos contidos. 

As informacións son exactas, actuais e cientificamente rigorosas. 

A información e as explicacións dos conceptos exprésanse con claridade. 

Facilita a memorización comprensiva mediante unha adecuada organización das ideas, 

destacando as principais sobre as secundarias. 

A linguaxe está adaptada ao nivel. 

As imaxes achegan aclaracións ou ampliacións ao texto. 

Recórrese suficientemente á información gráfica mediante esquemas, táboas, gráficos, 

mapas etc. 

A disposición dos elementos nas páxinas aparece clara e ben diferenciada. 

O aspecto xeral do libro resulta agradable e atractivo para o alumno. 

Presenta materiais complementarios que facilitan o desenvolvemento do proceso 

docente. 

 

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

 

 

Co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, acordamos 

realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes parámetros: 

 

Que valorar: 

Rendemento do alumno no ciclo anterior. 

Personalidade. 
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Afeccións e intereses.  

Situación económica e cultural da familia. 

etc. 

 

Como obter a información: 

Informes de titores anteriores. 

Cuestionario previo aos alumnos. 

Entrevista individual. 

Cuestionario aos pais. 

Entrevista cos pais. 

etc. 

 

Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de 

capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  

 

Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan no currículo co fin de 

atender as diferenzas individuais dos nosos alumnos. O equipo ou o profesor, ao establecer 

cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto a estratexia que hai que seguir coma 

as características do alumno ou da alumna que podan axudar ou entorpecer a estratexia: en 

que agrupamentos traballa mellor, que tempo permanece concentrado, a que reforzos é 

receptivo, que autoconcepto ten etc. 

 

Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de resposta en 

función das situacións de distinta natureza que imos encontrar: 

 

Adaptacións curriculares non-significativas. 

 

Adaptacións curriculares significativas. 

 

 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON-SIGNIFICATIVAS 

 

Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 

características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

 

Non precisan dunha organización moi diferente da habitual. 

Non lles afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

 

Aínda que en cada unha das áreas se aplicarán de forma específica unha serie de 

medidas concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos, 

quixemos establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco de 

referencia para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de cada 

profesor. 

 

Programación de contidos e actividades.  

 

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas actividades. 

Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e estilos de 

aprendizaxe coma aos diverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 

 

Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que lle asignaramos para a súa aprendizaxe por parte 

dos alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre información básica 

e información complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos un corpo de contidos 

esenciais que deben ser aprendidos por todos para alcanzar os obxectivos previstos. A partir 

de aí, consideraremos outra serie de contidos que poderán ser traballados ou non en función 

das peculiaridades e das necesidades de cada alumno. 
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Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. Por un 

lado, contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas aprendizaxes que 

consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefas propostas estará en 

consonancia coa asequibilidade media que caracteriza a información esencial. Por outro lado, 

deseñaremos outro tipo de actividades máis diversificadas que impliquen ben unha 

complexidade maior, ben unha ampliación da perspectiva do tema traballado. 

 

 

Metodoloxías diversas. 

 

O mellor método de ensinanza para alumnos cunhas determinadas características pode 

non selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os métodos non son 

mellores ou peores en termos absolutos, senón en función de que o tipo de axuda que ofrecen 

responda ás necesidades que en cada momento demandan os alumnos. 

 

As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na forma 

de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como consecuencia de diversas 

circunstancias: 

Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 

A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos. 

A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

etc. 

 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

 

Material didáctico complementario. 

 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo de 

material persegue catro obxectivos: 

 

Consolidar contidos nos que a súa adquisición por parte dos alumnos supón unha maior 

dificultade.  

Ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos mostran 

curiosidade e interese. 

 

 

Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o seguinte: 

 

Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

Propoñer actividades de reforzo ou ampliación segundo as necesidades de cada grupo. 

Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

 

 

 

Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 

 

As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 

A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 

 

 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
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Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, na eliminación ou na 

inclusión de determinados contidos esenciais e na conseguinte modificación dos criterios de 

avaliación. 

 

Destinatarios. 

Estas adaptacións lévanse a cabo para lles ofrecer un currículo equilibrado e relevante 

aos alumnos con necesidades educativas especiais. 

Dentro deste colectivo de alumnos, contémplanse tanto aqueles que presentan 

limitacións de natureza física, psíquica ou sensorial, como os que posúen un historial escolar e 

social que produciu “lagoas” que impiden a adquisición de novos contidos e, á vez, 

desmotivación, desinterese e rexeitamento. 

 

Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo coas súas 

posibilidades. O obxectivo último deberá ser proporcionarlle a cada alumno a resposta que 

necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, tratando que esa resposta 

se aparte o menos posible das que son comúns para todos os alumnos. 

 

Avaliación e diagnóstico previo. 

O maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e do 

diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orientación. 

 

 

CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 

 

A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción das 

adaptacións curriculares serán posibles mercé ás seguintes medidas articuladas no centro: 

 

A cualificación do profesorado e a importancia da acción titorial. 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación necesarias 

para asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir as súas directrices. 

 

A metodoloxía.  

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

aprenden, basicamente, da mesma forma ca o resto. É dicir, os axustes metodolóxicos van 

responder a uns principios e unhas consideracións sobre a aprendizaxe que son comúns a 

todos os alumnos.  

Non obstante, convén poñer a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na 

flexibilidade, na metodoloxía activa e na globalización. Dentro deste contexto metodolóxico 

fíxanse unha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

O traballo nun pequeno grupo. 

As visitas e as saídas ao contorno. 

O uso do ordenador e de diversidade de materiais e recursos. 

 

Espazos. 

Para favorecer o proceso de integración-normalización e para crear as condicións óptimas 

para o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

Salas para as actividades de apoio específico. 

Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 

Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais (acústica, 

visibilidade…). 

Supresión de barreiras arquitectónicas. 

 

Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais 

de cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos máis 

prolongados (talleres, saídas etc.) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de 

concentración ou outros motivos. 
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TERCEIRO CICLO 
 

 

3. OBXECTIVOS 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

 

 

Identificar, describir e clasificar animais e plantas. 

 

Recoñecer os diferentes niveis de organización dos seres vivos. 

 

Identificar e coñecer o funcionamento dos principais aparellos e órganos do corpo 

humano. 

 

Identificar os principais grupos de plantas e coñecer a súa fisioloxía. 

 

Valorar e adoptar estilos de vida saudables. 

 

Identificar os compoñentes dun ecosistema e analizar as relacións entre os seres vivos 

que forman parte del. 

 

Coñecer os factores que contribúen á deterioración dos ecosistemas e valorar as 

iniciativas que favorecen o seu mantemento. 

 

Distinguir os astros do Sistema Solar e os elementos que compón o Universo. 

 

Coñecer a estrutura e a composición do noso planeta. 

 

Diferenciar as propiedades, os estados e os cambios da materia. 

 

Coñecer os efectos das forzas sobre o movemento dos corpos. 

 

Identificar as manifestacións da enerxía, as súas orixes e transformacións, cunha 

especial atención á enerxía eléctrica. 

 

Diferenciar os tipos de máquinas e os operadores que as forman. Relacionar as forzas, as 

máquinas e as súas aplicacións. 

 

Coñecer as principais actividades económicas (sector primario, secundario e terciario) e 

as características demográficas de Galicia, España e Europa.  

 

Coñecer as principais características de Galicia e de España: poboación, relevo, clima, as 

augas, economía, cultura, institucións... 

 

Interpretar mapas diversos (relevo, ríos, clima, agricultura, industria, etc.) e gráficos de 

distinto tipo (barras, lineais, sectores, etc.). 

 

Construír esquemas,resumes, mapas de conceptos, fichas e outros instrumentos que 

permitan organizar a información. 

 

Coñecer a organización territorial e algúns órganos de goberno de Galicia, de España e 

da Unión Europea. 

 

Analizar a evolución histórica de Galicia desde a Prehistoria ata os nosos días. 
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Desenvolver actitudes de interese polo estudo, a protección e a conservación do 

patrimonio natural, cultural e artístico, valorando os costumes e tradicións doutros colectivos. 

 

Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento construtivo e de 

respecto polos demais compañeiros e compañeiras e interiorizar as normas de funcionamento 

democrático no grupo escolar. 

 

Identificar diferentes representacións do territorio a distintas escalas. 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Desenvolver a lectura visual seguindo procesos sistemáticos de observación. 

 

Analizar os elementos da linguaxe plástica e visual (liñas, texturas, formas, cores…) e 

utilizar as devanditas aprendizaxes para realizar producións cada vez máis ricas e persoais. 

 

Analizar os elementos que forman parte do concepto de organización da composición 

plástica (orde, medida, agrupamento…). 

 

Comprender mensaxes visuais emitidas a través de diversos soportes gráficos. 

 

Establecer relacións entre os elementos plásticos básicos e utilizar as devanditas 

relacións con fins expresivos. 

 

Explorar posibilidades de creación a partir do coñecemento técnicas e materiais 

bidimensionais e tridimensionais. 

 

Desenvolver a actitude crítica con respecto aos elementos visuais, dramáticos e sonoros 

que se reciben do contorno. 

 

Explorar e pór en práctica técnicas plásticas cada vez máis complexas aplicando de forma 

creativa os materiais e procesos que interveñen en cada unha delas. 

 

Apreciar as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías no ámbito da Educación 

artística e iniciarse no manexo dos aparellos relacionados con elas. 

 

Identificar e analizar elementos dramáticos existentes na realidade cotiá e aplicalos a 

experiencias dramáticas novas; explorar distintas producións escénicas co fin de incorporar 

elementos novos ao xogo dramático. 

 

Realizar representacións de situacións e personaxes cotiáns e imaxinarios integrando 

progresivamente aprendizaxes propias dos tres ámbitos da Educación artística. 

 

Desenvolver a expresión vocal e corporal a través do control progresivo do propio corpo. 

 

Valorar o propio corpo e o das demais persoas como medio válido de percepción e 

expresión persoal das relacións co contorno. 

 

Investigar as relacións que existen entre os distintos elementos que forman parte da 

dramatización (personaxes, conflito, trama, espazo e tempo). 

 

Expresarse a través do propio corpo, utilizando como vehículo o movemento no espazo, e 

recrear danzas existentes e novas coreografías.  

 

Aplicar á expresión persoal os coñecementos sobre as realidades culturais propias e 

doutros pobos e culturas. 
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Realizar distintos arranxos e improvisacións e representar a través do corpo aspectos 

musicais como forma, velocidade ou ritmo. 

 

Representar o son e as súas calidades con códigos gráficos establecidos ou a través 

doutros soportes e medios elixidos libremente. 

 

Utilizar os coñecementos musicais para acompañar e representar vivencias e situacións. 

 

Sonorizar textos, poesías e cancións atendendo a criterios rítmicos, métricos e melódicos. 

 

Realizar interpretacións que integren melodías e ritmos previamente establecidos con 

outros creados para ocasións puntuais. 

 

Interpretar cancións que integren certas dificultades en relación con intervalos, ámbitos, 

rítmica, duración, ao unísono ou en forma de canon ou ostinato. 

 

Profundar no desenvolvemento das capacidades de análise e percepción do elemento 

artístico, para desenvolver a observación sistemática e autónoma. 

 

Utilizar as diferentes formas de expresión de xeito cada vez máis autónomo e creativo e 

aplicar os coñecementos das distintas técnicas e materiais artísticos para enriquecer as propias 

producións. 

 

Analizar as manifestacións artísticas e os seus elementos máis significativos no contorno 

para conseguir progresivamente unha percepción sensible da realidade. 

 

Crear unha imaxe positiva de si mesmo, aceptar as propias posibilidades e limitacións e 

desenvolver as actitudes de respecto cara ás producións dos seus compañeiros e compañeiras 

e cara ao patrimonio cultural do contorno. 

 

Adquirir confianza nas elaboracións artísticas propias, gozar coas manifestacións culturais 

do contorno e apreciar a súa contribución ao gozo e ao benestar persoal. 

 

Aceptar e respectar os diferentes puntos de vista das persoas integrantes do grupo e 

desenvolver actitudes de non discriminación cara ás demais persoas. 

 

Buscar información e documentos en diferentes soportes, integralos nas propias 

producións e aplicalos no mellor coñecemento das producións das demais persoas. 

 

Gozar coa execución da obra e expor estratexias persoais de mellora. 

 

Analizar a presenza e importancia das manifestacións artísticas nas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

 

Valorar as manifestacións culturais propias e doutros lugares, e manifestar actitudes de  

respecto e interese cara a ela. 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Valorar a propia realidade corporal (cambios da puberdade). 

 

Percibir o corpo como globalidade formada por un conxunto de partes independentes 

entre si pero relacionadas en canto ao seu funcionamento. 

 

Desenvolver as capacidades físicas e motrices con móbiles aumentando progresivamente 

a velocidade de reacción en situacións de xogo. 
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Recoñecer as mensaxes que as outras persoas queren transmitir mediante a observación 

dos seus xestos e movementos. 

 

Comezar as actividades de iniciación deportiva adaptadas. 

 

Discriminar e representar o corpo en movemento. 

 

Recoñecer a esquerda e a dereita doutras persoas estando en movemento. 

 

Profundar na respiración e relaxación muscular. 

 

Crear novas estruturas rítmicas. 

 

Desenvolver as habilidades motrices con todo tipo de móbiles.  

 

Resolver problemas motrices seleccionando estratexias de resolución. 

 

Utilizar o xesto e o movemento para expresar sensacións, vivencias e sentimentos, e 

comprender mensaxes expresadas a través do corpo. 

 

Crear coreografías, asignando movementos a melodías e cancións coñecidas. 

 

Aumentar a confianza nun mesmo como consecuencia dun maior coñecemento do seu 

propio corpo. 

 

Valorar os aspectos expresivos do movemento dun mesmo e dos demais. 

 

Valorar o contido dos xogos. 

 

Aceptar de bo grado o papel que lle corresponda como xogador dentro dun equipo. 

 

Valorar o esforzo e as relacións persoais que supón as actividades lúdicas. 

 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  educación para a cidadanía  

 

 

Identificar e aceptar a propia identidade e desenvolver a confianza nun mesmo, a 

afectividade e a autonomía persoal na vida cotiá, nas relacións de cada alumna ou alumno 

coas demais persoas e como integrante dos grupos sociais en que participa. 

 

Amosar actitudes contrarias á violencia, aos estereotipos (de xénero, lingüísticos, 

relixiosos, culturais, físicos...) e aos prexuízos, sendo quen de defender os propios puntos de 

vista mediante o diálogo e a argumentación. 

 

Desenvolver e facer uso de habilidades emocionais, comunicativas e sociais para actuar 

con progresiva seguridade e autonomía na vida cotiá e para participar activamente nas 

relacións de grupo, amosando actitudes comprensivas, cooperativas, xenerosas e construtivas 

e sendo quen de autorregular emocións e condutas. 

 

Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia, obrar de acordo con elas 

asumíndoas como propias e participar activamente na elaboración das normas do centro 

educativo (da aula, relativas ao uso de instalacións e materiais, nos regulamentos de 

actividades, etc.). 

 

Utilizar estratexias de resolución pacífica dos conflitos desde o diálogo e a mediación. 

 

Recoñecer e valorar a diversidade (de xénero, física, cultural, lingüística, étnica, relixiosa, 
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etc.) como feito enriquecedor, valorar a contribución de cada quen ao enriquecemento dun 

grupo, amosar respecto polos costumes e modos de vida de persoas e de poboacións distintas 

á propia e esforzarse por contribuír á mellora das relacións, interesándose por compartir 

espazos, tempos, actividades, materiais, experiencias, etc. 

 

Coñecer, asumir e valorar os dereitos e deberes que como neno ou nena lle corresponden 

ao alumnado e os que lle corresponderán como persoa adulta, manexar os documentos onde 

están recollidos e interesarse polas iniciativas que os defenden, participando, no caso de existir 

a posibilidade, nalgunha delas. 

 

Coñecer os mecanismos fundamentais de funcionamento das sociedades democráticas, 

fundamentalmente nos ámbitos máis próximos á realidade do alumnado, valorar o papel das 

administracións na garantía dos servizos públicos e a obriga dos cidadáns e das cidadás de 

contribuír ao seu mantemento mediante a asunción dos seus deberes e compromisos sociais. 

 

Fomentar iniciativas de participación democrática e responsable no propio centro, 

asumindo os papeis que correspondan en función da situación e participando, tamén 

activamente, en actividades fóra do centro. 

 

Identificar, analizar e rexeitar situacións de abuso, de inxustiza e de discriminación, na 

vida cotiá do alumnado e noutras realidades e amosar sensibilidade polas necesidades das 

persoas e dos grupos máis desfavorecidos, desenvolvendo comportamentos solidarios e 

favorecedores da convivencia e participando, na medida das súas posibilidades, en iniciativas 

que buscan cambiar estas situacións. 

 

Ser quen de analizar a situación do medio natural no contorno próximo, tomar conciencia 

da situación a niveis máis amplos, recoñecer a incidencia das propias accións no seu coidado 

ou na súa deterioración, desenvolver actitudes comprometidas para a súa conservación e 

mellora e asumir comportamentos (vida saudable, consumo responsable, seguridade...) que 

contribúan á sustentabilidade. 

 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

 

Escoitar e Falar 

 

Comprender textos orais interpretando os seus principais elementos estruturais e de 

contido. 

 

Identificar elementos expresivos en distintas producións orais. 

 

Escoitar, memorizar e producir textos procedentes da literatura popular oral galega. 

 

Valorar e apreciar o texto literario oral galego como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.  

 

Producir mensaxes orais de forma organizada, adaptándoas ás diferentes situacións 

comunicativas e evitando os usos lingüísticos discriminatorios. 

 

Aceptar as normas básicas da comunicación oral e respectar as opinións alleas. 

 

Expresar de forma razoada as propias ideas e opinións. 

 

 

Ler e Escribir 

 

Afondar na habilidade lectora, evitando tatexar, repetir ou dar saltos que dificultan a 
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comprensión das ideas do texto. 

 

Aplicar estratexias de lectura adecuadas aos diferentes tipos de textos. 

 

Recoñecer os elementos estruturais básicos de textos de distintos tipos. 

 

Ler e interpretar textos literarios axeitados á súa idade. 

 

Coñecer e utilizar diferentes recursos e fontes de información. 

 

Interpretar información gráfica. 

 

Valorar criticamente o contido de diferentes tipos de textos. 

 

Apreciar a lectura como fonte de información, de entretemento e de pracer. 

 

Producir textos escritos con diferentes finalidades, atendendo á súa estrutura. 

 

Producir textos de intención literaria, adoptando un modo persoal de expresión. 

 

Utilizar a linguaxe escrita na organización da propia actividade. 

 

Organizar graficamente a información relevante de textos informativos. 

 

Preocuparse por escribir con precisión, claridade, corrección, orde e limpeza. 

 

Crear mensaxes con elementos non verbais. 

 

 Empregar as bibliotecas de aula e de centro con certa autonomía      

 

 

Reflexionar sobre a lingua 

 

Ampliar o vocabulario básico. 

 

Coñecer os principais fenómenos léxicos e semánticos. 

 

Recoñecer as unidades básicas da lingua galega e as principais clases de palabras. 

 

Coñecer a conxugación dos verbos regulares e  as formas máis usuais dos irregulares. 

 

Coñecer e aplicar as principais normas ortográficas e de acentuación. 

 

Coñecer e respectar a diversidade lingüística e cultural de Galicia. 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA CASTELÁ 

 

 

Reflexión sobre a lingua 

 

Ampliar o caudal léxico dos alumnos. 

 

Coñecer os principais fenómenos léxicos e semánticos. 

 

Recoñecer as unidades básicas da lingua e as principais clases de palabras. 

 

Coñecer a conxugación dos verbos regulares e as formas usuais dos irregulares. 
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Iniciarse na análise sintáctica. 

 

Coñecer e aplicar as principais normas ortográficas e de acentuación. 

 

Coñecer e respectar a diversidade lingüística e cultural de España. 

 

  

Escoitar e Falar   

 

Producir mensaxes orais de forma organizada, adaptándoas ás diferentes situacións 

comunicativas e evitando os usos lingüísticos discriminatorios. 

 

Aceptar as normas básicas da comunicación oral e respectar as opinións alleas. 

 

Expresar de forma razoada as propias ideas e opinións. 

 

Adaptar a expresión oral á situación comunicativa. 

 

Comprender textos orais, especialmente os que proveñen dos medios de comunicación. 

 

Identificar elementos expresivos en distintas producións orais. 

 

Recoñecer a intención comunicativa nas producións orais. 

 

 

    Ler e Escribir 

 

Profundar na habilidade lectora, evitando titubeos, repeticións ou saltos que dificultan a 

comprensión das ideas do texto. 

 

Aplicar estratexias de lectura adecuadas aos diferentes tipos de textos. 

 

Recoñecer os elementos estruturais básicos de textos de distintos tipos. 

 

Ler e interpretar textos literarios adecuados á súa idade. 

 

Coñecer e utilizar diferentes recursos e fontes de información. 

 

Valorar criticamente o contido de diferentes tipos de textos. 

 

Apreciar a lectura como fonte de información, de entretemento e de pracer. 

 

Producir textos escritos con diferentes finalidades, atendendo á súa estrutura. 

 

Producir textos de intención literaria, adoptando un modo persoal de expresión. 

 

Aprender técnicas de redacción útiles para a elaboración de textos informativos e de uso 

cotián. 

 

Utilizar a linguaxe escrita na organización da propia actividade. 

 

Organizar graficamente a información relevante de textos informativos. 

 

Preocuparse por escribir con precisión, claridade, corrección, orde e limpeza. 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA ESTRANXEIRA 
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Extraer información global de mensaxes orais e escritas. 

 

Comprender textos orais e escritos sinxelos. 

 

Utilizar as informacións extraídas de textos orais e escritos para fins concretos e con 

adecuación a distintas situacións de comunicación. 

 

Ser quen de comprender e facerse comprender globalmente mediante mensaxes orais 

emitidas cara a cara, no contexto de clase e en situacións habituais de comunicación. 

 

Comprender a información global de mensaxes orais e escritas referidas ás diversas 

situacións habituais de comunicación, que viren ao redor de temas familiares para os alumnos 

e emitidos directamente por falantes ou por medios de comunicación. 

 

Expresar oralmente e por escrito, ideas, sentimentos e experiencias con pronuncia, 

entoación e ritmo adecuados. 

 

Utilizar de forma oral a lingua inglesa para comunicarse co profesor e cos demais 

compañeiros e compañeiras nas actividades habituais de clase e nas situacións de 

comunicación creadas para este fin, atendendo ás normas básicas da comunicación 

interpersoal e adoptando unha actitude respectuosa cara ás achegas dos demais. 

 

Producir mensaxes orais utilizando recursos lingüísticos e non lingüísticos, en situacións 

habituais da vida cotiá, para conseguir que a comunicación sexa fluída e satisfactoria, 

mostrando respecto e interese por comprender e facerse comprender. 

 

Utilizar estratexias básicas de comunicación, lingüísticas e non lingüísticas, para que a 

comunicación sexa fluída e eficaz. 

 

Escribir mensaxes sinxelas, breves e de utilidade para a vida cotiá. 

 

Expresarse por escrito de forma coherente e tendo en conta os aspectos normativos da 

lingua inglesa. 

 

Recoñecer e utilizar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

 

Mellorar a competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva. 

 

Ler comprensivamente frases e textos sinxelos, identificando o seu sentido global e os 

seus elementos máis significativos. 

 

Utilizar a lectura de textos con fins diversos, valorando a súa importancia como fonte de 

información, gozo e pracer e como medio de acceso a outras culturas e formas de vida 

distintas. 

 

Ler de forma comprensiva para obter informacións globais e específicas de textos 

adecuados ás capacidades e intereses dos alumnos, e relacionados con situacións de 

comunicación escolares e extraescolares. 

 

Comparar os aspectos da cultura e da sociedade dos países onde se utiliza o inglés como 

lingua oficial (escola, horarios, comidas, medios de transporte, festas tradicionais, etc.) cos 

propios. 

 

Participar en intercambios lingüísticos sinxelos con fins lúdicos (representacións, xogos, 

utilización da mímica, etc.). 

 

Utilizar mensaxes básicas aprendidas (fórmulas de cortesía, felicitacións, saúdos e outras 

expresións habituais), adecuadas a cada situación específica de comunicación. 
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Comprender e utilizar as convencións lingüísticas e non lingüísticas empregadas polos 

falantes da lingua inglesa en situacións habituais (saúdos, despedidas, presentacións, 

felicitacións, etc.) co fin de facer máis fácil e fluída a comunicación. 

 

Producir mensaxes orais utilizando recursos lingüísticos e non lingüísticos, en situacións 

habituais da vida cotiá, para conseguir que a comunicación sexa fluída e satisfactoria, 

mostrando respecto e interese por comprender e facerse comprender. 

 

Utilizar, na aprendizaxe da lingua inglesa, os coñecementos e as experiencias previas con 

outras linguas e desenvolver progresivamente as estratexias de aprendizaxe autónoma. 

 

Recoñecer e reproducir os sons, ritmo e entoación característicos do inglés e as pautas 

de ritmo e entoación de frases e palabras dentro dun contexto. 

 

Reflexionar sobre as diferenzas e a especificidade do código oral e do escrito. 

 

Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación como 

elemento facilitador da aprendizaxe da lingua inglesa e como instrumento para mellorar a 

comunicación. 

 

Utilizar os recursos expresivos non lingüísticos (xestos, postura corporal, sons diversos, 

debuxos, etc.) co fin de intentar comprender e facerse comprender mediante o uso da lingua 

 inglesa. 

 

 

 

OBXECTIVOS DE TERCEIRO CICLO  /  MATEMÁTICAS 

 

 

Ler, escribir, descompor e comparar números de ata 9 cifras. 

 

Ler e escribir números romanos. 

 

Recoñecer os múltiplos e os divisores dun número natural e calcular o m.c.m. e m.c.d. de 

varios números. 

 

Ler, escribir e calcular o valor dunha potencia; e recoñecer  a raíz cadrada exacta. 

 

Utilizar os números enteiros en situacións da vida cotiá. 

 

Resolver situacións de suma, resta, multiplicación e división, facer estimacións e 

comprobar resultados coa calculadora. 

 

Ler, escribir e comparar fraccións, numero mixto e números decimais, e realizar cálculos 

de suma, resta, multiplicación e división.. 

 

Realizar operacións combinadas respectando a xerarquía das operacións. 

 

Resolver problemas calculando a media, a mediana, a moda e o rango dun conxunto de 

datos numéricos. 

 

Recoñecer e utilizar as unidades de lonxitude, capacidade, masa e superficie. Concepto 

de volume. 

 

Efectuar cálculos e resolver problemas con unidades de tempo e unidades monetarias 

(euro). 

 

Identificar, describir e trazar liñas, ángulos, formas e corpos xeométricos. 
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Clasificar formas e corpos xeométricos, e calcular áreas de figuras planas. 

 

Interpretar e representar datos en gráficos de barras, lineais, de sectores, histogramas e 

pictogramas. 

 

Interpretar e representar itinerarios, planos, mapas, etc., utilizando escalas ou 

coordenadas. 

 

Presentar de forma clara, limpa e ordenada os cálculos, o trazado de figuras xeométricas, 

os gráficos... 

 

Sentir curiosidade e interese por coñecer as relacións numéricas e xeométricas. 

 

Valorar a utilidade das matemáticas na vida diaria. 

 

Mostrar interese polas situacións lúdicas das matemáticas e por colaborar cos demais nas 

actividades colectivas. 

 

 

OBXECTIVOS DE 3.º CICLO  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

 

 

Recoñecer  a Biblia como colección de libros sacros do Cristianismo, agrupados en dúas 

coleccións: Antigo e Novo Testamento. 

 

Ler a Biblia con respecto e descubrir nela os ensinos que Deus quixo transmitir a través 

de acontecementos, relatos, poemas, preceptos, máximas e outros xéneros literarios. 

 

Diferenciar, no relato da creación, a roupaxe literaria e o ensino fundamental que Deus 

nos transmite. 

 

Relacionar as figuras de Abrahán e Moisés, respectivamente, coa Promesa  divina de 

salvación e coa Alianza do Sinaí tras a liberación de Israel da escravitude  de Exipto. 

 

Recoñecer a Abrahán como referencia común das tres  grandes relixións monoteístas. 

 

Recoñecer que, en Xesús de Nazaret, Fillo de Deus, se realiza plena e definitivamente a 

salvación prometida por Deus a Abrahán. 

 

Facer referencia a pasaxes evanxélicas nas que se pon de manifesto a natureza humana 

de Xesús e a pasaxes nas que se manifesta a súa natureza divina. 

 

Comprender o concepto Reino de Deus e o seu programa: Benaventuranzas, Sermón da 

montaña e  identificar a Igrexa como reino de Deus na terra. 

 

Coñecer como celebra a Igrexa a memoria do Señor: Domingo, Nadal, Semana Santa e 

Pascua de Resurrección. 

 

 Recoñecer que Cristo é o fundador e a cabeza da Igrexa e que, nela,  dentro da 

igualdade esencial de todos, cada cristián ten unha función ao servizo da comunidade. 

 

Identificarse como membro da Igrexa diocesana e coñecer os niveis de organización 

eclesial: Igrexa universal, diocese, parroquia. 

 

Valorar o acontecemento de Pentecostés como o impulso do Espírito Santo para o 

nacemento da Igrexa e coñecer o modo de vida das primeiras comunidades. 

 

Recoñecer que a Igrexa conduce á salvación mediante a oración, o cultivo das virtudes, o 

perdón dos pecados e a celebración dos sacramentos. 
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Valorar os sacramentos do Matrimonio e da Orde sacerdotal como carismas ao servizo da 

comunidade. E coñecer a función da  familia e do sacerdocio cristián. 

 

Identificar os signos de pertenza á comunidade eclesial, comunidade de fe, amor e 

testemuño,  e desenvolver sentimentos de integración nela. 

 

Coñecer os episodios máis notables da vida de María e o contido das  festas principais na 

súa honra: Nai de Deus, Inmaculada Concepción e Asunción. 

 

Identificar as preguntas transcendentes  da humanidade  e diferencialas dos 

interrogantes da ciencia ou a cultura. 

 

Descubrir no contorno signos de presenza da fe cristiá: na linguaxe, na arte, nos 

costumes, nas festividades, na historia, nos cemiterios, etc. 

 

Recoñecer o politeísmo como característica das relixións da Antigüidade e coñecer 

algunhas das súas manifestacións en Mesopotamia, Exipto, Grecia e Roma. 

 

Coñecer os elementos fundamentais do xudaísmo: monoteísmo, Lei e templo. 

 

Coñecer algúns trazos importantes  do hinduísmo e do budismo: valor da interioridade, 

respecto  aos demais e á natureza. 

 

Desenvolver actitudes de respecto e diálogo fronte a outras crenzas. 

 

Descubrir o valor da conciencia rectamente formada, como guía e xuíz dos nosos actos. 

 

Desenvolver actitudes de respecto á dignidade da persoa e de denuncia de todo atentado 

aos dereitos humanos fundamentais. 

 

Identificar e coñecer o funcionamento dalgunhas organizacións promovidas pola Igrexa 

ao servizo dos Dereitos Humanos. 

 

Valorar as achegas positivas da Igrexa ao  ecumenismo, ao dialogo interrelixioso, á paz e  

ao desenvolvemento dos pobos. 

 

 

4.CONTIDOS 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  COÑECEMENTO DO MEDIO 

  

 

Bloque 1. Os seres humanos e a saúde. 

 

Identificación dos diferentes aparellos e sistemas do corpo humano recoñecendo as súas 

funcións principais. 

 

Recoñecemento da nutrición como unha función vital para os seres humanos. 

Identificación dos aparellos relacionados con ela (aparellos respiratorio, dixestivo, circulatorio e 

excretor). 

 

Recoñecemento das características básicas do sistema reprodutor humano e das 

diferenzas entre sexos, identificando, a grandes trazos, en que consiste a fecundación e os 

procesos que se dan durante o embarazo, parto e nacemento dun ser humano, e apreciando 

na sexualidade humana a función afectiva e reprodutora. 

 

Descrición dos sentidos e do sistema nervioso e valoración da súa importancia na 

relación co medio e co resto dos seres humanos. 
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Valoración positiva dos hábitos de hixiene e dos estilos de vida saudable. 

 

Actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que favorecen ou dificultan un 

desenvolvemento saudable e un comportamento responsable. Valoración do impacto que 

producen sobre a saúde as accións dos seres humanos no medio (son e contaminación 

acústica, contaminación do aire...). 

 

Identificación dos riscos do consumo de alcohol, tabaco, drogas... Busca de información, 

expresión razoada da propia opinión contrastándoa coas opinións das compañeiras e dos 

compañeiros, recollida da información e conclusións en folletos, murais, carteis, páxina web... 

 

Aceptación e práctica das normas sociais referidas á saúde, hixiene, alimentación, 

protección e seguridade persoal. Coñecemento de actuacións relacionadas cos primeiros 

auxilios para saber axudarse e axudar as demais persoas. 

 

Recoñecemento e análise da relación existente entre os cambios que comporta o 

crecemento e as relacións coas outras persoas: amizades, familia…  

 

Identificación das características persoais e dos trazos de identidade propios. 

Coñecemento de si mesma e de si mesmo para facilitar o equilibrio emocional valorándose 

como diferente e respectando a diversidade. Desenvolvemento da confianza nun mesmo, da 

autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e da iniciativa na toma de 

decisións. 

 

Bloque 2. As plantas e os animais. 

 

Elaboración cooperativa de traballos sobre os seres vivos do contorno próximo e sobre as 

súas condicións de vida, indicando as concepcións previas e formulando hipóteses, buscando 

información en fontes variadas -persoas expertas, a Internet, enciclopedias, observación 

directa, monografías...-, seleccionando, tratando e esquematizando esa información, 

reflexionando sobre o proceso, confrontando coas compañeiras e compañeiros a información e 

mantendo unha actitude crítica ante as fontes.  

 

Observación do desenvolvemento das principais funcións vitais de plantas e animais do 

medio próximo. Identificación da estrutura e dos órganos grazas aos cales poden realizar esas 

funcións.  

 

Utilización guiada de claves e de guías de animais e de plantas para a clasificación e 

identificación dalgunhas especies existentes en Galicia.  

 

Observación e rexistro dalgún proceso asociado á vida dos seres vivos, logo de 

planificación do proceso, elección de instrumentos adecuados, tratamento dos datos obtidos e 

contraste de observacións. Comunicación oral e escrita de resultados empregando soportes 

textuais variados.  

 

Sensibilidade pola precisión e o rigor na observación de animais e de plantas. 

 

Identificación da célula como unidade fundamental dos seres vivos. Uso guiado de 

medios tecnolóxicos e do microscopio para a observación dalgunha delas. 

 

Utilización de lupas binoculares e doutros aparellos de laboratorio para observar animais 

e plantas ou algunha das súas partes, respectando as normas de uso e de seguridade dos 

instrumentos e dos materiais de traballo.  

 

Preparación conxunta de itinerarios e saídas para a observación de seres vivos do 

contorno, utilización básica de diarios de campo, elaboración guiada de documentos que 

recollan o observado empregando linguaxes variadas (despois de poñer en común as 

observacións realizadas). Valoración da orde e da estética na presentación de documentos e 
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traballos.  

 

Diferenciación entre as plantas e animais e outras formas de vida presentes no contorno 

(bacterias, virus, algas e fungos).  

 

Valoración da biodiversidade, interese pola súa conservación. 

 

Bloque 3. A vida en sociedade. 

 

Participación activa na escola como unha aprendizaxe para a vida en democracia. 

Recoñecemento da diversidade de opinións e da necesidade do seu intercambio e da difusión 

de informacións por variadas canles.  

 

Análise do funcionamento de organizacións próximas. Comparación coa organización de 

Galicia e do Estado español. Valoración da participación cidadá nos ámbitos local, autonómico 

e estatal.  

 

Elaboración dun organigrama simple onde se reflicta o funcionamento dunha das 

entidades públicas estudadas.  

 

Aproximación ao coñecemento das institucións españolas e europeas a partir da análise 

das institucións máis próximas.  

 

Observación, identificación e descrición dalgunhas características culturais, demográficas 

e económicas da sociedade galega e da española. Recoñecemento e valoración da diversidade 

cultural e lingüística de Galicia e de España.  

 

Identificación das raíces propias e dos trazos da cultura (lingua, institucións, festas, 

xogos, tradicións). Participación en festas, xogos e costumes populares propios de Galicia e 

interese pola súa conservación como sinais de identidade social. 

 

Uso de diferentes fontes de información para coñecer algunhas características elementais 

dos países europeos e para aproximarse ao coñecemento da Unión Europea, intercambiando 

información coas compañeiras e cos compañeiros para elaborar esquemas (mapas mentais, 

mapas conceptuais...).  

 

Recoñecemento da importancia da emigración no mundo actual.  

 

Respecto polas diferenzas e rexeitamento dos estereotipos, dos prexuízos e de calquera 

tipo de discriminación (por razón de sexo, etnia, cultura, crenza, orixe...), desenvolvendo 

sentimentos de empatía e respecto cara ás outras persoas. 

 

Reflexión sobre as desigualdades no acceso aos bens de consumo no contorno próximo e 

no mundo.  

 

Resolución de problemas relacionados co contorno, usando estratexias de formulación de 

hipóteses, comprobación destas mediante a busca, a selección e o tratamento da información, 

exposición de conclusións provisionais, exploración de solucións alternativas e reflexión sobre 

o proceso seguido, mantendo unha actitude crítica ante as fontes de información.  

 

Identificación das responsabilidades das distintas institucións de goberno na resolución 

de problemas sociais, ambientais, económicos, etc.  

 

Identificación e utilización de fontes orais, dixitais, audiovisuais e escritas de xeito 

progresivamente máis autónomo para informarse sobre aspectos problemáticos do contorno 

próximo e do mundo (desigualdade de acceso aos bens de consumo, pobreza, traballo 

infantil...), analizando criticamente as informacións, reflexionando e debatendo sobre as 

desigualdades e sobre a necesidade do compromiso social e o papel dos dereitos e deberes da 

cidadanía na construción dun mundo máis xusto. 
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Actitude crítica ante a influencia da publicidade sobre o consumo. 

 

Recoñecemento do papel das comunicacións, do transporte e doutros servizos nas 

actividades persoais, económicas e sociais.  

 

Uso das formas de comportamento adecuado (respecto, interese, lectura de avisos, 

contribución á limpeza...) segundo os espazos (rúa, lugares de lecer, museos, parques...). 

 

Bloque 4. O medio físico: espazo e materiais. 

 

Identificación e diferenciación de diferentes representacións (planos, fotografías aéreas, 

maquetas, mapas, globo...) sobre un espazo.  

 

Utilización guiada de planos e de mapas para orientarse e desprazarse, para localizar 

lugares e itinerarios, aspectos do mundo físico e político, interpretando o cromatismo, as 

lendas e os signos convencionais máis habituais.  

 

Preparación conxunta de visitas e realización de itinerarios para recoñecer elementos da 

paisaxe e do relevo.  

 

Identificación, localización en diferentes representacións cartográficas e descrición dos 

principais e máis relevantes elementos xeográficos do contorno, de Galicia, de España e do 

mundo.  

 

Recoñecemento da influencia de factores como a actividade humana, os fenómenos 

meteorolóxicos, a erosión, terremotos e erupcións volcánicas sobre a paisaxe. 

 

Valoración da diversidade e riqueza das paisaxes do territorio galego e español e interese 

por coñecer paisaxes doutros lugares.  

 

Utilización das TIC e doutras fontes para recoller información sobre outros lugares, 

comunicar con outras comunidades ou poboacións da mesma comunidade, para comparar 

diferentes ambientes, paisaxes, modos de vida, costumes... e esquematizar a información con 

diversas estratexias.  

 

Lectura e interpretación do tempo atmosférico en distintas representacións. 

Diferenciación entre tempo meteorolóxico e clima. Influencia do clima na paisaxe e na 

actividade humana. Recoñecemento das principais características do clima galego. 

 

Valoración de actuacións que contribúen á conservación do medio e á sustentabilidade 

 

Exploración do territorio na busca de actuacións humanas axeitadas ou rexeitables. 

 

Identificación da Terra como un planeta do Sistema Solar. Manexo de programas de 

simulación no ordenador que o mostren.  

 

Realización de experiencias sinxelas para estudar as propiedades dalgúns aspectos do 

medio físico, partindo dunha pregunta ou problema de interese para o alumnado (formulando 

hipóteses, confrontándoas co resto da clase, planificando cooperativamente o proceso de 

comprobación, previndo os medios e os instrumentos necesarios, seleccionando os datos 

útiles, explorando solucións alternativas, predicindo resultados, tirando conclusións, 

comunicando os resultados e reflexionando sobre o proceso desenvolvido e a aprendizaxe 

realizada). 

 

Respecto polas normas de uso, de seguridade e de conservación dos instrumentos e dos 

materiais de traballo.  

 

Comparación e clasificación dalgúns materiais polas súas propiedades (dureza, 
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solubilidade, estado de agregación, condutividade térmica...). 

Busca de información sobre rochas e minerais presentes en Galicia. Identificación e 

clasificación de rochas e minerais polas características observables.  

 

Uso de técnicas sinxelas para a separación de compoñentes en mesturas: filtración, 

destilación, disolución e evaporación.  

 

Reflexión sobre as actuacións necesarias para o aproveitamento da auga e o seu uso 

responsable. Análise dos procesos de depuración e potabilización da auga para o seu uso.  

 

Experimentación da flotabilidade dos materiais e obxectos nos líquidos. Utilización de 

diferentes procedementos experimentais para a medida e comparación de masas e volumes de 

materiais diversos.  

 

Planificación conxunta e realización de experiencias sinxelas e variadas para estudar 

propiedades dos materiais habituais no contorno e de uso común e o seu comportamento ante 

a luz, o son, a calor, a humidade, a electricidade, o magnetismo, comunicando o proceso 

levado a cabo e as conclusións por linguaxes e medios diversos.  

 

Observación directa e experimentación dalgúns efectos e cambios que provoca a calor 

nos materiais: cambios de estado, dilatación e cambio de temperatura. 

 

Experimentación coa transmisión do son nos diferentes medios. Sensibilidade ante a 

contaminación acústica.  

 

Predición de cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das 

forzas ou das achegas de enerxía.  

 

Recoñecemento das formas de enerxía máis usadas na sociedade actual e a súa 

clasificación en enerxías renovables e non renovables. Identificación e experimentación de 

transformacións simples de enerxía.  

 

Valoración da importancia de conservar os recursos enerxéticos e non malgastalos. 

Identificación dalgunhas estratexias de aforro enerxético no contorno propio. O 

desenvolvemento enerxético sustentable e equitativo. 

 

Observación e experimentación de reaccións químicas da vida cotiá e doméstica 

(combustión, oxidación e fermentación).  

 

Identificación de produtos químicos habituais no fogar e os posibles riscos para o 

organismo (queimaduras, intoxicacións...). Identificación na etiquetaxe dos símbolos de perigo 

máis comúns.  

 

Identificación dos diferentes tipos de residuos que producimos na sociedade actual. 

Recoñecemento dos sistemas de redución, reutilización e reciclaxe. 

 

Bloque 5. O paso do tempo. 

 

Uso da periodización convencional (idades) e das convencións de datación (antes da nosa 

era, despois da nosa era).  

 

Uso de representacións para situar diversos momentos evolutivos e históricos, e para 

percibir a duración, a simultaneidade e a relación entre acontecementos.  

 

Elaboración de ficheiro de vocabulario colectivo específico relacionado cos cambios ao 

longo do tempo.  

 

Identificación e análise dalgúns acontecementos e de mulleres e homes relevantes da 

historia de Galicia.  
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Caracterización dalgunhas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, 

medieval, dos descubrimentos, do desenvolvemento industrial e do mundo no século XX, a 

partir da análise dos diferentes modos de vida.  

 

Identificación dalgúns acontecementos e personaxes (mulleres e homes) relevantes da 

historia de España.  

 

Valoración e respecto polo patrimonio histórico e cultural como fonte de información do 

pasado e como signo de identidade.  

 

Recoñecemento das contribucións da muller ao longo da historia. Identificación do papel 

dos homes e das mulleres como suxeitos da historia.  

 

Utilización de distintas fontes históricas (orais, documentais, patrimoniais), xeográficas, 

artísticas e outras fontes (prensa, a Internet, enciclopedias, biografías, atlas...) para a busca 

de información de contido histórico, uso de estratexias para a súa organización sistemática e 

para a súa representación (cronogramas, liña do tempo...), contraste da información coas 

compañeiras e cos compañeiros, elaboración de informes orais, dixitais ou escritos, bandas de 

deseño e outros traballos para a comunicación do investigado.  

 

Planificación conxunta de visitas a museos ou lugares con vestixios do pasado (castros, 

mámoas, petróglifos....) como parte do proceso de utilización de fontes históricas para a 

elaboración de traballos sobre algún aspecto histórico. 

 

Realización de arquivos con fotografías, fichas, documentos, imaxes, música, notas de 

prensa... sobre temas de actualidade. Análise dunha mesma información en diferentes medios. 

 

Bloque 6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías. 

 

Distinción de modos de produción artesanal e industrial e observación das ferramentas, 

aparellos, útiles e máquinas implicadas.  

 

Investigación sobre a evolución dun obxecto, aparello (teléfono, radio, televisión, 

ordenador, neveira...) ao longo da historia.  

 

Recoñecemento das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e da súa utilidade para 

facilitar a realización de determinadas actividades humanas.  

 

Planificación e construción cooperativa de estruturas sinxelas a partir de pezas 

moduladas que cumpran unha función ou condición para resolver un problema. 

Elaboración de textos instrutivos e explicativos sobre o manexo seguro dalgún aparello 

ou obxecto de uso cotián.  

 

Interpretación de gráficos e instrucións para a montaxe de obxectos ou aparellos 

sinxelos. 

 

Construción de circuítos eléctricos simples. Identificación dos seus compoñentes e 

funcións. 

 

Comparación de formas de vida e de traballo de diferentes épocas históricas ou 

sociedades. 

 

Valoración da influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e do 

traballo.  

 

Valoración das habilidades manuais implicadas no manexo de ferramentas e aparellos 

domésticos e non-domésticos superando os estereotipos sexistas. 
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Detección de avarías habituais no funcionamento de aparellos cotiáns e domésticos. 

Identificación dos comportamentos máis adecuados para evitar accidentes (escapes de gas, 

incendios, inundacións...).  

 

Control de riscos no manexo de aparellos e de máquinas. Elaboración de protocolos de 

uso.  

 

Utilización de recursos sinxelos proporcionados polas tecnoloxías da información para 

comunicar conclusións sobre os traballos realizados, para elaborar informes, para buscar 

información e para colaborar. Uso progresivamente autónomo de tratamento de textos (axuste 

de páxina, inserción de ilustracións ou notas, etc.). Busca guiada de información na rede e 

xestión de ficheiros. 

 

Uso responsable das TIC. Valoración da necesidade de controlar o tempo destinado ás 

tecnoloxías da información e da comunicación e o seu poder de adicción. 

 

 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Bloque 1. Escoita. 

 

Indagación sobre as posibilidades comunicativas das TIC, da interacción de diferentes 

medios e linguaxes artísticas, das familias e das agrupacións instrumentais e vocais.  

 

Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas, das calidades dos sons, de 

agrupacións instrumentais e vocais en pezas musicais.  

 

Análise dos parámetros do son: altura, intensidade, duración e timbre. 

 

Gravación, escoita e comentario da música interpretada na aula e suxestión de 

posibilidades de mellora persoal e colectiva.  

 

Utilización dos medios de comunicación e da Internet para a busca de información, en 

soporte papel e dixital, sobre instrumentos, compositoras e compositores, intérpretes e 

eventos musicais de interese.  

 

Investigación sobre as relacións entre as producións musicais e coreográficas e as 

realidades persoais e sociais onde naceron.  

 

Valoración dos instrumentos populares galegos como integrantes do noso patrimonio 

cultural.  

 

Valoración e interese pola música de diferentes épocas e culturas. 

 

Identificación de agresións acústicas e da súa influencia na calidade de vida das persoas, 

e contribución activa á súa diminución e ao benestar persoal e colectivo. 

 

Actitude atenta, silenciosa e respectuosa durante a audición de música e/ou na asistencia 

a diferentes representacións musicais. 

 

Bloque 2. Interpretación e creación musical. 

 

Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo, dos obxectos, dos 

instrumentos, dos medios audiovisuais e tecnolóxicos para comunicar de forma sonora e 

corporal pensamentos, sensacións, emocións e experiencias. 
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Interpretación, memorización e improvisación guiada de cancións (da cultura galega e 

doutras) a unha ou varias voces desenvolvendo progresivamente a dicción, a afinación e a 

técnica vocal.  

 

Improvisación, individual e/ou colectiva, de motivos, frases e pequenas formas, rítmicas 

e melódicas, como forma de acompañamento.  

 

Interpretación de danzas coidando a coordinación tanto individual coma colectiva. 

 

Incorporación e utilización progresiva dalgunha terminoloxía propia da linguaxe musical, 

adecuándoa á actividade.  

 

Creación de mensaxes combinando elementos sonoros e corporais diversos para 

comunicar emocións, sensacións, experiencias e sentimentos.  

 

Interese pola participación en eventos e celebracións de contido musical, formulando 

opinións sobre eles.  

 

Incorporación e utilización progresiva das grafías convencionais na lectura, na escritura e 

na interpretación de cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 

 

Asunción de responsabilidades na interpretación en grupo, e respecto ás achegas das 

demais persoas e á persoa que asuma a dirección.  

 

Interese pola mellora do proceso de interpretación e do resultado final, cun nivel 

progresivo de confianza e de seguridade.  

 

Utilización guiada dos medios audiovisuais e dos recursos informáticos para a 

sonorización de imaxes, de contos, de poesías, de refráns e de ditos, de pezas dramáticas... e 

para a creación de producións propias.  

 

Invención de coreografías sinxelas para cancións e de pezas musicais de diferentes 

estilos.  

 

Traballo cooperativo, asumindo as responsabilidades que lle correspondan e respectando 

as achegas das demais persoas do grupo.  

 

Actitude de constancia e de progresiva esixencia na interpretación musical. Plástica. 

 

Bloque 3. Observación plástica. 

 

Observación e discriminación de materiais, de cores, de formas, de volumes, de texturas, 

de contornos, de perspectiva, da bidimensionalidade e da tridimensionalidade, de luz, e de 

movemento nos obxectos, nas imaxes e nas obras artísticas.  

 

Elaboración conxunta de protocolos, de forma oral e escrita, para a observación de 

aspectos, de calidades e de características notorias e sutís de elementos naturais e artificiais.

  

 

Indagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais. 

 

Descubrimento e identificación de elementos artísticos, obras de arte ou certos aspectos 

relativos a elas (previamente traballadas na clase) na vida cotiá e nos medios de 

comunicación, reflexionando sobre o seu uso.  

 

Exploración das características, elementos, técnicas e materiais que as obras artísticas 

ofrecen e suxiren para a súa recreación e creación de obras novas. 

 

Documentación, rexistro e valoración de formas artísticas e artesanais representativas da 
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expresión cultural de Galicia e doutras colectividades. 

 

Busca de información sobre producións artísticas, autoras e autores para a elaboración e 

recreación de traballos diversos (exposicións, cartafoles individuais ou da clase, colaboración 

en eventos culturais...).  

 

Diálogo ante unha obra de arte expresando o que gusta e non gusta, como se sente 

cadaquén, o que pensan ou o que lles recorda, identificando o significado que poidan ter certos 

elementos da obra (a cor, a liña, a técnica empregada, os materiais, a luz, a perspectiva...) 

coas sensacións producidas.  

 

Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada persoa, 

para cada cultura e para cada época.  

 

Valoración positiva da diversidade de opinións, de xuízos, de gustos e de argumentos 

relacionados coa expresión plástica.  

 

Iniciación á análise das formas de representación de volumes no plano segundo o punto 

de vista ou a situación no espazo.  

 

Análise e valoración da intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da 

información e da comunicación e xuízo crítico das imaxes que do home e da muller se ofrecen 

neles.  

 

Comparación de mostras de diversos materiais e observación destes transformados en 

producións artísticas, reflexionando sobre o proceso de transformación e posibles resultados 

alternativos.  

 

Coñecemento de identificadores artísticos de diferentes culturas e valoración destes 

como enriquecedores da nosa.  

 

Valoración e apreciación da obra artística como instrumento de comunicación persoal e 

de transmisión de valores culturais.  

 

Interese por coñecer producións artísticas do patrimonio cultural galego e por obter 

información sobre as persoas que as produciron. 

 

Bloque 4. Expresión e creación plástica. 

 

Aplicación de cores complementarias e/ou opostas e mais de tonalidades de forma 

intencionada, como medio de expresión e de representación.  

 

Experimentación de formas abertas e pechadas e de liñas segundo a súa forma, dirección 

e situación espacial, e aplicación dos resultados á propia produción artística. 

 

Exploración dos cambios que experimentan os volumes, as persoas e os espazos pola 

incidencia da luz (sombras chinesas, teatro negro...).  

 

Exploración de materiais diversos coa finalidade de atopar o máis adecuado para unha 

produción artística cunha finalidade determinada (expresión de ideas, de accións, de 

situacións).  

 

Elaboración de producións plásticas empregando técnicas mixtas, texturas diferentes, 

materiais variados, instrumentos diversos e en soportes diversificados. 

 

Construción e caracterización de personaxes, recreación de espazos imaxinados, creación 

de estruturas, de maquetas, de decorados e de exposicións relacionados coa propia 

experiencia e no desenvolvemento de actividades do centro. Uso durante o proceso, entre 

outras, de nocións métricas e de perspectiva. 
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Realización de fotografías (enfoque e planos) para enriquecer un informe, para recoller 

unha saída de campo, para a realización dunha fotonovela, para ilustrar unha noticia ocorrida 

no centro.  

 

Emprego de tecnoloxías da información e da comunicación para o tratamento de imaxes, 

deseño e animación, e para a difusión dos traballos elaborados. 

 

Composición de pezas recreando as obras artísticas analizadas (ou aspectos delas), logo 

de busca de información sobre a obra, a época de elaboración, a autora ou o autor.  

 

Preparación de documentos propios da comunicación artística como carteis, guías ou 

programas de man para difundir e informar sobre unha exposición, unha representación, un 

festival.  

 

Constancia e esixencia progresiva no proceso de realización aplicando estratexias 

creativas na composición, asumindo responsabilidades no traballo cooperativo, establecendo 

momentos de revisión, respectando as achegas das outras persoas e resolvendo as 

discrepancias con argumentos.  

 

Incorporación progresiva e utilización durante o proceso de produción dalgunha 

terminoloxía propia da linguaxe plástica.  

 

Seguimento cada vez máis autónomo dun proceso para chegar á materialización plástica 

dunha idea.  

 

Organización progresiva do proceso de elaboración concretando o tema xurdido desde a 

percepción sensorial, a imaxinación, a fantasía ou a realidade, previndo os recursos necesarios 

para a realización, explorando as posibilidades de materiais e de instrumentos e mostrando 

confianza nas posibilidades de creación. 

 

Apreciación da orixinalidade como fundamento da conduta creativa e respecto ás obras 

doutras persoas.  

 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción. 

 

Interiorización da imaxe e do esquema corporal, representación e uso dos elementos 

orgánico-funcionais no movemento.  

 

Control corporal en situacións motrices complexas: utilización da capacidade de tensión e 

de relaxación.  

 

Adquisición dunha axeitada mecánica respiratoria, valorando a súa importancia.  

 

Adaptación da postura ás necesidades expresivas e motrices de xeito eficiente, fluído e 

harmónico.  

 

Execución de movementos de certa dificultade cos segmentos corporais dominantes e 

non dominantes.  

 

Realización de equilibrio estático, dinámico e con obxectos en situacións complexas e 

descoñecidas.  

 

Estruturación e organización espazo-temporal en accións e en situacións motrices 

complexas. 
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Valoración e aceptación da propia realidade corporal, reflexionando criticamente acerca 

das mensaxes proporcionadas polos medios de comunicación.  

 

Seguridade, confianza e autonomía persoal. 

 

 

Bloque 2. Habilidades motrices. 

 

Adaptación das habilidades motrices básicas e específicas a diferentes situacións. 

 

Uso das habilidades motrices básicas aplicadas a actividades deportivas e rítmicas 

complexas con eficiencia e creatividade.  

 

Aplicación de habilidades específicas en iniciación deportiva de maneira óptima. 

 

Dominio motor e corporal, seguridade e autonomía en medios diversos: natural, 

acuático, a neve...  

 

Acondicionamento físico xeral orientado á mellora da execución das habilidades motrices. 

 

Práctica de coordinacións globais e específicas en situacións complexas. 

 

Valoración do traballo ben executado desde o punto de vista motor. 

 

Disposición favorable para participar en actividades físicas diversas, esforzándose e 

aceptando as diferenzas no nivel de habilidade. 

 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 

 

Concienciación e uso axeitado das posibilidades expresivas e comunicativas da linguaxe 

corporal.  

 

Elaboración de composicións grupais representando situacións variadas e atendendo a 

diferentes estímulos.  

 

Expresión e comunicación de sentimentos e de emocións individuais e grupais a través do 

corpo, do xesto e do movemento.  

 

Representacións e improvisacións artísticas por medio da linguaxe corporal e coa axuda 

de obxectos e materiais.  

 

Composición de movementos variados a partir da combinación de estímulos rítmicos e 

musicais.  

 

Execución de bailes e de danzas e elaboración de coreografías. 

 

Participación desinhibida en situacións de comunicación corporal e de respecto ante as 

execucións alleas.  

 

Valoración da expresión e da comunicación corporal como importantes para a educación 

integral. 

 

Bloque 4. Actividade física e saúde. 

 

Autonomía na hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais axeitados na vida cotiá 

e na actividade física.  

 

Busca de información e análise crítica sobre aspectos alimentarios (proteínas, 
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carbohidratos, lípidos...) para unha vida saudable.  

 

Recoñecemento dos efectos beneficiosos da actividade física na saúde, identificación e 

rexeitamento das prácticas pouco saudables.  

 

Incremento da condición física co obxectivo de mellorar a saúde. 

 

Prevención de lesións na actividade física: quecemento, dosificación do esforzo, 

recuperación/relaxación, primeiros auxilios...  

 

Utilización correcta e respectuosa do contorno, adoptando medidas de seguridade e de 

prevención de accidentes na actividade física.  

 

Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde. 

Bloque 5. Xogos e deportes. 

 

Recoñecemento do xogo e do deporte como fenómenos sociais e culturais: tipos de xogos 

e de actividades deportivas.  

 

Aceptación e respecto cara ás normas, cara aos regulamentos, cara ás estratexias e cara 

ás persoas que participan no xogo, así como cara ao papel que corresponda desempeñar.  

 

Realización de xogos e de actividades deportivas de diversas modalidades e de dificultade 

crecente.  

 

Recompilación de información sobre xogos e deportes populares, autóctonos e 

tradicionais de Galicia e práctica destes.  

 

Utilización axeitada e valoración das estratexias básicas do xogo: cooperación, oposición 

e cooperación/oposición.  

 

Valoración do esforzo persoal e do colectivo nos diferentes tipos de xogos e actividades 

deportivas á marxe de preferencias e de prexuízos.  

 

Aprecio do xogo e do deporte como medio de gozo, de relación, de saúde e de ocupación 

do tempo de lecer. 

 

 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA 

 

Bloque 1. Identidade persoal. 

 

Identificación das características persoais e dos trazos de identidade (as propias 

capacidades e necesidades).  

 

Desenvolvemento da autonomía persoal e da confianza nun mesmo (seguridade en si 

mesmo e en si mesma, autonomía para a acción, confianza nas propias posibilidades, 

sentimento de importancia, valoración da historia persoal e das contribucións alleas á súa 

construción).  

 

Análise de situacións na escola e fóra dela que producen sentimentos positivos ou 

negativos no alumnado. Causas e consecuencias das accións propias (accións que poden facer 

sentirse ben ou mal a outras persoas). Responsabilidade polos propios actos. Agradecer, 

desculparse, presentar unha queixa, aprender a dicir non, aprender a recuperarse e responder 

ao fracaso. A intelixencia emocional. 

 

Identificación, recoñecemento, verbalización, manexo e control dos sentimentos propios 

(que me ocorre, por que me ocorre, que podo facer cando me sinto así). 
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Valoración da liberdade e da responsabilidade na toma de decisións con criterios de 

eficacia e de xustiza. Responsabilidade na planificación do futuro inmediato. 

 

Recoñecemento das diferenzas de sexo como un elemento enriquecedor. Análise de 

medidas que contribúen a un equilibrio de xénero e a unha auténtica igualdade de 

oportunidades. A contribución das mulleres ao longo da historia e á situación actual do mundo. 

A vida das mulleres galegas no pasado e no presente e as súas achegas á sociedade. Redes de 

apoio de mulleres. Identificación e rexeitamento de desigualdades entre mulleres e homes no 

mundo laboral e na vida cotiá. Valoración da igualdade de dereitos de homes e de mulleres na 

familia e no mundo laboral e social. Características de veciñanza.  

 

Aplicación de condutas responsables no uso das TIC (autonomía, autocontrol, 

seguridade, sentido ético) e análise da realidade que presentan os medios de comunicación 

para desenvolver a capacidade de elección crítica e responsable. 

 

Sensibilización, visibilización e rexeitamento do sexismo, do racismo, da homofobia... 

dentro da perspectiva da defensa dos dereitos humanos e do respecto á identidade persoal. 

 

 

 

 Bloque 2. Identidade social. 

 

Identificación coas colectividades en que se desenvolve a vida do alumnado: escolar, 

familiar, local, comarcal e autonómica. Recoñecemento das vantaxes que supón pertencer a 

estes colectivos e das achegas que se poden facer individualmente a cada un deles.  

 

Importancia do recoñecemento dos dereitos e deberes do alumnado no centro escolar. 

 

Identificación, recoñecemento e valoración dos dereitos de todas as nenas e de todos os 

nenos do mundo, así como os dereitos das persoas recoñecidos nas declaracións universais, no 

Estatuto de autonomía de Galicia e na Constitución. Coñecemento de organizacións que loitan 

por que eses dereitos se respecten e do traballo que desenvolven.  

 

Valoración da convivencia pacífica en sociedade e recoñecemento dos valores en que se 

apoia: respecto, tolerancia, solidariedade, xustiza, compromiso, cooperación e cultura da paz. 

Identificación, recoñecemento e análise de actuacións que posibilitan e que dificultan a 

convivencia e o benestar dos grupos socias. 

 

Aplicación de habilidades, de estratexias e de procedementos que contribúen a xerar 

relacións de entendemento e de convivencia pacífica. Habilidades de comunicación e de 

relación tanto interpersoais como intrapersoais. Identificación, recoñecemento e análise de 

hábitos que facilitan e dificultan a relación e a comunicación. 

 

Desenvolvemento da vontade, da flexibilidade e da dispoñibilidade para resolver 

conflitos. Aplicación do diálogo e da mediación como forma de resolución pacífica dos conflitos.

  

 

Valoración da colaboración e das diferentes posibilidades de traballo cooperativo. 

Identificación do proceso de toma de decisións de grupo. Identificación e uso dos mecanismos 

de participación no funcionamento da aula e da escola.  

 

Aplicación dos valores cívicos e do exercicio dos dereitos e deberes nas situacións de 

convivencia no contorno inmediato entre iguais e nas relacións interxeracionais. 

 

Valoración da igualdade dentro das diferenzas. A diversidade física, social, cultural e 

relixiosa.  

 

Recoñecemento, valoración, tolerancia e respecto polos costumes e modos de vida 



164 

 

distintos ao propio.  

 

Recoñecemento de costumes, de tradicións e de estilos de vida propios e os das 

compañeiras e compañeiros. Valoración das celebracións e manifestacións culturais como 

signos de identidade e de cohesión social.  

 

Identificación das situacións de marxinación, de discriminación e de inxustiza social. 

 

Desenvolvemento de actitudes de comprensión, de superación de prexuízos e de 

estereotipos, de cooperación e de solidariedade ante problemas e necesidades doutras 

persoas. Protección e amparo das persoas máis desfavorecidas. 

 

 

Bloque 3. Compromiso social. 

 

Valoración da necesidade de normas compartidas que regulan a convivencia frutífera no 

ámbito social. Elaboración de normas de convivencia da aula e do centro positivas, 

facilitadoras e asumidas polo grupo e pola comunidade. 

 

Práctica de normas cívicas, como por exemplo as de circulación viaria, e asunción de 

roles por medio do xogo e da simulación.  

 

Recoñecemento dos principios de convivencia que establecen o Estatuto de autonomía de 

Galicia e a Constitución española.  

 

Reflexión sobre as características que debe posuír unha sociedade democrática. 

 

Análise de mensaxes, de declaracións, de imaxes, etc. procedentes de medios de 

comunicación, de páxinas web, de publicidade... diferenciando información veraz e contrastada 

de simples opinións persoais.  

 

Identificación, aprecio, respecto, responsabilidade, coidado e mellora dos bens comúns e 

dos servizos públicos. Normas de uso e accións que contribúen ao seu axeitado 

funcionamento.  

 

Valoración dos impostos como un medio para corresponsabilizarse socialmente. 

 

Identificación e rexeitamento das causas que provocan situacións de marxinación, de 

discriminación e de inxustiza social.  

 

Identificación de servizos e de persoas que interveñen en casos de situacións de 

emerxencia (accidentes, lumes, inundacións, terremotos, guerras...) e daquelas persoas e 

organizacións que contribúen desinteresadamente a mellorar situacións de desvantaxe social, 

de pobreza, de marxinación, de fame, de explotación da infancia, de enfermidade... Busca de 

formas de apoio a elas e de contribución ao seu funcionamento.  

 

Reflexión sobre a repercusión social, no presente e no futuro, de accións individuais e 

colectivas. Identificación de actitudes e de estratexias persoais e colectivas de consumo 

responsable, de coidado do medio, de prevención de riscos viarios e de promoción de formas 

de vida saudable. Reflexión sobre as posibilidades de cambio nas rutinas individuais para 

mellorar a calidade de vida. 

 

 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA GALEGA E CASTELÁ 

 

Bloque 1. Escoitar e falar. 

 

Participación e cooperación nas situacións comunicativas de relación social especialmente 
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as destinadas a favorecer a convivencia (debates, exposicións curtas, conversas, expresións 

espontáneas, discusións, asembleas, narracións orais, entrevistas) con valoración e respecto 

das normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, roles diversos no intercambio, 

respecto ás opinións e opcións lingüísticas das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos 

adecuados).  

 

Comprensión de textos orais procedentes da radio, da televisión ou da Internet, 

distinguindo información de opinión. 

 

Interpretación elemental en textos orais da retranca, da ironía e de dobres sentidos. 

 

Comprensión e produción de textos orais para aprender e para informarse, (conversas, 

exposicións da clase, entrevistas ou debates).  

 

Produción de textos orais propios dos medios de comunicación social mediante 

simulación ou participación para ofrecer e compartir información e opinión. 

 

Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: 

fluidez, claridade, orde, léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de voz, entoación, 

xestualidade. Incorporación das intervencións das demais persoas, formulación de preguntas 

coherentes e percepción das reaccións. 

 

Utilización de estratexias para potenciar a expresividade das mensaxes orais (acenos, 

miradas, posturas corporais).  

 

Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas (tolerancia ás opinións, 

escoita atenta, respecto das opcións de quen fala sen interrupcións inadecuadas, contacto 

visual)  

 

Escoita, memorización e produción de textos procedentes da literatura popular oral 

galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos, romances, cantigas).  

 

Valoración e aprecio do texto literario oral galego como vehículo de comunicación, fonte 

de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

 

Valoración dos medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e a experiencias doutras persoas. 

 

Uso de documentos audiovisuais como medio de obter, identificar, seleccionar, clasificar, 

comparar e relacionar con progresiva autonomía informacións relevantes para aprender.  

 

Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida. 

 

Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

 

Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Comprensión da información relevante en textos das situacións cotiás de relación 

social:correspondencia,normas,regulamentos... 

 

Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación social (incluídas webs 

infantís e xuvenís) con especial incidencia na noticia, na entrevista e nas cartas á dirección do 

xornal, para obter información xeral, localizando informacións destacadas.  

 

Comprensión de textos do ámbito escolar en soporte papel ou dixital para aprender e 

para informarse,  (folletos informativos,  prensa...).  
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Utilización de elementos gráficos  para facilitar a comprensión (ilustracións, gráficos, 

táboas e tipografía).  

 

Integración de coñecementos e de informacións procedentes de diferentes soportes para 

aprender, comparando, clasificando, identificando e interpretando con especial atención aos 

datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas e ilustracións.  

 

Esquematización da información relevante dun texto.  

 

Uso das estratexias de planificación, de textualización (formato, estrutura, ortografía e 

normas lingüísticas...) e revisión como partes do proceso escritor. 

 

Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social (correspondencia, 

normas, programas, convocatorias, plans de traballo, SMS) de acordo coas características 

propias destes xéneros.  

 

Composición de textos de información e de opinión característicos dos medios de 

comunicación social sobre feitos e acontecementos significativos, con especial incidencia na 

noticia, na entrevista, no comentario breve sobre libros ou música, en situacións reais ou 

simuladas.  

 

Produción de textos relacionados co ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información ( resumos, esquemas,  descricións, explicacións)...  

 

Realización de diferentes tipos de lectura: de investigación, de aprendizaxe, de gozo 

persoal, de resolución de problemas.  

 

 

Lectura: 

-Expresiva de textos de diferente tipoloxía textual non literaria. 

 

-Persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e aos intereses 

(conto, cómic, novela).  

 

-Guiada de textos narrativos da literatura infantil, adaptacións de obras literarias clásicas 

e literatura actual en diversos soportes.  

 

-Comentada de poemas, de relatos e de obras teatrais tendo en conta as convencións 

literarias (xéneros, figuras) e a presenza de certos temas e motivos repetitivos e tópicos.  

 

Uso das estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de hipóteses, 

relectura...)  

 

Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e de textos 

e de expresión das preferencias persoais.  

 

Valoración e aprecio do texto literario como vehículo de comunicación e fonte de aprecio 

da cultura e como recurso de gozo persoal.  

 

Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, emocións, 

estados de ánimo, lembranzas, recoñecendo as características dalgúns modelos.  

 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

 

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de comunicación 

de experiencias e de regulación da convivencia.  

 

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención e de 
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reelaboración da información e dos coñecementos.  

 

Uso dirixido das tecnoloxías da información e da comunicación para a localización, 

selección, interpretación e organización da información.  

 

Uso progresivamente autónomo de programas informáticos de procesamento de textos e 

de corrección ortográfica.  

 

Uso da biblioteca do centro, amosando coñecemento da súa organización (catalogación, 

funcionamento) e participación en actividades literarias e na elaboración de propostas.  

 

Creación da biblioteca persoal.  

 

Utilización das bibliotecas, incluíndo as virtuais, de xeito cada vez máis autónomo, para 

obter información e modelos para a produción escrita. 

 

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non literarios diversos. 

 

Bloque 3. Reflexionar sobre a lingua. 

 

Identificación das relacións entre os elementos do contexto e as formas lingüísticas en 

que se manifestan os discursos orais e escritos.  

 

Identificación en situacións comunicativas de participantes, lugares, xeitos de proceder, 

para reflexionar sobre as diferentes variables que inciden na comunicación. 

 

Recoñecemento de estruturas narrativas, descritivas, instrutivas e explicativas para a 

comprensión e composición.  

 

Identificación dos mecanismos que favorecen e controlan a comprensión lectora. 

 

Coñecemento das normas ortográficas, apreciando o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas nos escritos.  

 

Uso de procedementos de derivación, de comparación e de contraste para xulgar sobre a 

corrección das palabras e xeneralizar as normas ortográficas. 

 

Valoración das variedades lingüísticas da lingua galega.  

 

Comparación e transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de 

orde, segmentación e recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos resultados e 

facilitar o desenvolvemento dos conceptos lingüísticos.  

 

Comparación de textos orais e escritos producidos en diferentes variedades da lingua 

galega.  

 

Comparación entre aspectos das linguas que o alumnado coñece e/ou está a aprender 

para mellorar os procesos comunicativos en lingua galega e recoñecer as interferencias.  

 

Uso e identificación intuitiva da terminoloxía seguinte nas actividades de produción e 

interpretación: denominación dos textos traballados; sílaba tónica e átona; enunciados: frase e 

oración; tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: 

preposición e conxunción; grupo de palabras: núcleo e complementos; adxectivo; tempo 

verbal; persoa gramatical; modo verbal; suxeito e predicado; complementos do nome e 

complementos do verbo.  

 

Comparación de estruturas sintácticas diversas para observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións do significado.  
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Coordinación de oracións como procedementos propios da explicación tanto na escritura 

como na expresión oral. 

  

 Uso de diversos enlaces entre oracións compostas, en relación coa composición de 

textos(causa,condición...).  

 

Identificación, en oracións, de suxeito e de predicado. 

 

Recoñecemento da diferenza entre a oración interrogativa directa e indirecta. 

 

  

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA ESTRANXEIRA  

  

Bloque 1. Escoitar e falar. 

 

Comprensión de mensaxes orais (instrucións, peticións e explicacións) de progresiva 

complexidade para realizar tarefas dentro ou fóra da aula, emitidas polas persoas presentes ou 

a través de gravacións nos diferentes soportes. 

 

Comprensión de mensaxes orais de progresiva complexidade relacionadas cos intereses 

dos rapaces e das rapazas e cos seus sentimentos, desexos e gustos (entrevistas a persoas 

coñecidas; contos; lendas; sucesos; adiviñas; relato oral do que se está facendo, vendo ou 

escoitando; relato da vida diaria doutros nenos e doutras nenas da súa idade que viven de 

xeito diferente...), emitidas en soporte audiovisual e informático, para obter información global 

e específica. 

 

Exploración das posibilidades expresivas de textos orais a través da imitación, da 

recitación, da dramatización e da representación.  

 

Participación en situacións reais de comunicación ou simuladas empregando expresións 

cada vez máis complexas baseadas en modelos e en estruturas lingüísticas coñecidas (para 

falar da familia e doutras persoas, do tempo atmosférico, da roupa, dos libros, dos xogos, das 

películas...), con adecuación ao contexto, con progresiva autonomía e con reforzo de linguaxe 

non verbal. 

 

Participación activa en situacións cotiás de comunicación producidas dentro da aula 

(decidir sobre un asunto, facer peticións, organizar a actividade, traballar en equipo, pedir 

aclaracións ou axuda, expoñer un tema...), respectando e empregando as convencións propias 

do proceso comunicativo: prestar atención á persoa que fala, usar adecuadamente as quendas 

de palabra, manter o contacto visual, amosar actitude positiva e adecuar a resposta á 

intervención. 

 

Recoñecemento de estruturas para afirmar, negar, cuantificar...  

 

Sensibilidade ante a importancia da comunicación oral en linguas estranxeiras. 

 

Valoración do diálogo entre iguais como medio de aprendizaxe compartida. 

 

Emprego da lingua estranxeira como instrumento para unha aprendizaxe integrada, coa 

finalidade de acadar novos coñecementos non puramente lingüísticos (taller de solidariedade, 

obradoiro de educación viaria, aprendizaxe e práctica dun novo deporte, dunha nova técnica 

artística...).  

 

Afianzamento e confianza nas estratexias básicas para apoiar a comprensión e a 

expresión oral: uso do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema 

ou sobre a situación de comunicación transferidos desde as linguas que coñece o alumnado á 

lingua estranxeira, así como solicitude de repeticións e de reformulacións para asegurar a 

comprensión.  
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Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas na lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse e coñecer outras culturas.  

 

Interese por empregar a lingua estranxeira e por aprender o seu uso en novas situacións 

de comunicación de progresiva complexidade, atendendo á corrección e á adecuación das 

expresións.  

 

Interese pola pronuncia coidada, polo ritmo, pola entoación e pola acentuación 

adecuadas, tanto nas participacións orais como nas imitacións, recitacións e dramatizacións. 

 

Valoración das actividades realizadas fóra da aula en que a lingua empregada sexa a 

lingua estranxeira (asistencia a unha obra de teatro, xantar con persoas doutros países, 

demostración dalgunha habilidade e explicación...)  

 

Valoración das linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.  

 

Actitude crítica ante as discriminacións amosadas nas mensaxes procedentes dos 

diferentes medios de comunicación social, audiovisuais e multimedia. 

 

Uso dos coñecementos en lingua estranxeira para interpretar mensaxes presentes no 

propio medio. Presenza da lingua estranxeira en Galicia. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

Asociación de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos e de 

expresións orais coñecidas, así como consolidación das asociacións grafía-son das mensaxes 

empregadas en situacións funcionais de comunicación. 

 

Lectura e comprensión de diferentes mensaxes significativas (entrevistas de personaxes 

de interese, bitácoras, instrucións dun novo xogo, mensaxes de correo, narración dun 

suceso...) en soporte papel e dixital, adaptadas á competencia lingüística do alumnado, para 

utilizar información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa ou proxecto ou para 

gozar da lectura. 

 

Uso progresivamente autónomo de estratexias de lectura (utilización dos elementos do 

contexto visual e dos coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación de 

comunicación transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 

importante, deducindo o significado de palabras e de expresións non coñecidas e empregando 

dicionarios ou tradutores dixitais. 

 

Exploración das posibilidades expresivas da lectura de mensaxes en que a expresividade 

sexa ingrediente fundamental para a comprensión e para o gozo destas (breves obras de 

teatro, chistes, poemas, cancións, conversas da vida cotiá...) 

 

Actitude crítica ante as mensaxes procedentes dos medios de comunicación social e da 

Internet e identificación de valores e de ideas subliminais que supoñan calquera tipo de 

discriminación ou manipulación.  

 

Autonomía lectora e identificación e selección de lecturas (contos, folletos, revistas e 

cómics en lingua estranxeira) na biblioteca da aula e na do centro. 

 

Interese pola lectura autónoma de textos en lingua estranxeira para obter información e 

para gozar con eles. 

 

Lectura e escritura de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social e dos medios de comunicación, así como de textos para aprender e para informarse. 

 



170 

 

Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse por escrito con 

rapaces e rapazas doutros lugares (chat e correo electrónico) e para aprender costumes e 

aspectos culturais propios dos países onde se fala a lingua estranxeira e doutros onde esta se 

estuda (manifestacións artísticas e musicais, danzas, festivais, paisaxe, climatoloxía, 

patrimonio, comidas, deportes, xogos tradicionais e actividades de lecer...).  

 

Produción de textos escritos sobre temas de interese elaborados de forma cooperativa, 

seguindo as secuencias do proceso de produción (planificación, xeración de ideas, 

textualización e revisión), utilizando as tecnoloxías da información para a súa produción, e 

asegurando que o resultado se acade a través da negociación entre o grupo. Interese por 

compartir os textos producidos (exposición na aula ou no centro).  

 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético.  

 

Composición de textos de creación propia asociados a distintas situacións de 

comunicación, progresivamente máis extensos e ricos en léxico e en estruturas, seguindo as 

secuencias do proceso de produción (planificación, xeración de ideas, textualización -

organización en parágrafos-, e revisión), con diversas intencións comunicativas (contar 

experiencias, sentimentos, preferencias, regular normas, informar de acontecementos, invitar 

a actuar con responsabilidade ecolóxica...). 

 

Interese por empregar as TIC para producir textos e presentacións coa finalidade de 

transmitirlles a outros rapaces e a outras rapazas aspectos relacionados coa nosa identidade 

cultural (adaptando ou creando poemas, lendas, cancións e describindo lugares do contorno, 

personaxes da nosa cultura, xogos e festas populares...). 

 

 

Bloque 3. Reflexión sobre a lingua e consciencia intercultural. 

 

Autonomía no emprego dun cartafol propio, manuscrito ou en soporte dixital, onde 

estarán incluídos unha selección dos mellores traballos, unha reflexión propia da mellor 

maneira de aprender, autoavaliacións, observacións, curiosidades, fotos, material real... 

relacionados coa lingua estranxeira.  

 

Uso de estratexias como a repetición; a imitación; a memorización; a asociación de 

palabras e de expresións con xestos, imaxes ou sons; a observación de modelos; a lectura de 

textos; a utilización de soportes multimedia e de dicionarios para a adquisición de novo léxico, 

formas e estruturas da lingua. 

 

Interese por revisar e autocorrixir os textos, comparando os procedementos lingüísticos 

máis frecuentes utilizados coa mesma finalidade nas distintas linguas. 

 

Confianza na propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira, aceptando o erro 

como parte do proceso e valorando o traballo cooperativo como forma de acadar obxectivos de 

aprendizaxe individuais e colectivos. 

 

Activación e reflexión dos coñecementos lingüísticos desenvolvidos nas outras linguas 

para favorecer a comprensión das mensaxes escritas na lingua estranxeira (relacionar 

elementos do texto, prescindir de comprender o significado de palabras que non son esenciais, 

deducir o sentido de palabras e de estruturas). 

 

Identificación dos propios problemas de comprensión e progresiva superación destes a 

través de toma de notas en producións orais, da atención ao contexto, da repetición, da 

memorización...  

 

Recoñecemento do uso e da funcionalidade dalgunhas formas e estruturas básicas 

propias da lingua estranxeira previamente utilizadas.  
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Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen culturas, hábitos, 

crenzas, opinións e formas de vida diferentes á propia. 

 

 

 

CONTIDOS DE TERCEIRO CICLO  /  MATEMÁTICAS 

  

 

Bloque 1. Espazos e formas. 

 

Interpretación, análise e representación elemental (bosquexos, planos e maquetas) do 

espazo próximo. Introdución ao concepto de escalas. 

 

Comprensión e emisión de informacións relativas ao contorno físico, aos obxectos e á 

arte utilizando o vocabulario básico relativo a formas, relacións (paralelismo, 

perpendicularidade, simetría), posicións ou elementos referenciais (coordenadas, puntos, 

distancias, ángulos e xiros) e outras nocións xeométricas (perímetro e superficie). 

 

Experimentación con ampliacións e con reducións de figuras como introdución á noción 

de semellanza, así como coa realización de simetrías por dobramento e con espellos.  

 

Interese e perseveranza na busca de solucións ante situacións de incerteza relacionadas 

coa organización e utilización do espazo.  

 

Utilización de instrumentos de debuxo (regra, escuadro, transportador, compás...) e 

programas informáticos para a construción e exploración de formas e de elementos 

xeométricos.  

 

Obtención experimental (mediante varios procedementos como a descomposición ou o 

debuxo en cuadrícula), para a resolución de problemas en situacións funcionais, de perímetros 

e áreas de figuras xeométricas. Contraste de estratexias e conclusións.  

 

Manipulación de figuras planas (polígonos, circunferencia e círculo) e de corpos 

xeométricos (cubo, prisma, pirámide, cono, cilindro e esfera). 

 

Comparación, descrición e clasificación de figuras e de corpos xeométricos atendendo a 

diferentes criterios e elementos.  

 

Sensibilidade para apreciar a xeometría no mundo real.  

 

Interese pola precisión na descrición e na representación de formas xeométricas e pola 

presentación clara e ordenada dos traballos xeométricos.  

 

Confianza nas propias posibilidades para utilizar as construcións xeométricas, os 

obxectos e as relacións espaciais para resolver problemas en situacións reais. 

 

 

Bloque 2. Cantidades. 

 

Uso de diferentes fontes e recursos (libros, ordenador, persoas expertas...) para atopar 

informacións sobre as relacións entre as necesidades sociais, os descubrimentos matemáticos 

e as mulleres e os homes que os produciron. 

 

Busca e recollida de información sobre os sistemas de numeración en culturas anteriores 

e sobre a súa influencia na actualidade.  

 

Recoñecemento do papel da matemática na vida cotiá, tanto en contextos escolares e en 

diferentes áreas como noutros ámbitos próximos.  
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Identificación de aspectos cuantitativos da vida cotiá que se poden expresar empregando 

diferentes tipos e sistemas (romano, arábigo) de números. 

Resolución de problemas co uso de diferentes tipos de números, interpretando o seu 

valor e as súas funcións (contar, medir, ordenar, expresar particións, codificar informacións, 

distinguir elementos...).  

 

Lectura, escritura, seriación, ordenación, descomposición, comparación (e expresión dos 

resultados da comparación, exactos ou por tenteo, segundo a situación) e representación na 

recta numérica de distintos tipos de números (naturais, enteiros) en contextos reais. 

 

Manipulación de números diversos explorando as regularidades, atopando equivalencias 

e correspondencias entre eles.  

 

Recoñecemento das propiedades dos números: múltiplos, divisores, números primos e 

números compostos. Clasificación de números en primos e compostos buscando divisores. 

Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e divisores. 

 

Valoración da utilización dunha linguaxe numérica e cuantitativa cada vez máis precisa e 

rigorosa.  

 

Resolución de problemas da vida cotiá en que se observen as fases de decodificación, 

modelización, verificación e explicitación, que implican: planificación, anticipación, 

hipotetización e contraste de opinións, verbalización, xuízo crítico, consciencia-control-revisión 

do proceso, emprego de máis dun procedemento de resolución, presentación de datos con 

orde e claridade, utilización da calculadora en función da complexidade dos cálculos e 

formulación de razoamentos que argumenten a validez dunha solución (identificando, se é o 

caso, os erros). 

 

Valoración das achegas estratéxicas das outras persoas e perseveranza na busca de 

solucións e de datos precisos.  

 

Colaboración activa e responsable no traballo en equipo, manifestando iniciativa para 

resolver problemas que implican a aplicación dos contidos estudados. 

 

Realización de cálculos numéricos sinxelos (suma, resta, multiplicación e división con 

distintos tipos de números), en situacións de resolución de problemas, usando diferentes 

procedementos (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora, 

ordenador...), segundo a natureza do cálculo e a súa complexidade, decidindo sobre a 

razoabilidade dun resultado obtido ou estimado. 

 

Cálculo en situacións cotiás e familiares en que se recollan a xerarquía das operacións e 

os usos da paréntese, o automatismo dos algoritmos das operacións básicas, as propiedades 

das operacións, as estratexias persoais, o emprego dos instrumentos de cálculo e mais a 

presentación dos cálculos e dos resultados de xeito ordenado e claro.  

 

Aplicación de porcentaxes en situacións cotiás (compra, particións, orzamentos...) 

facendo correspondencias sinxelas entre elas, as fraccións e os decimais. 

 

Introdución ao concepto de potencia como produto de factores iguais. Cadrados e cubos.

  

Selección, en contextos de resolución de problemas da vida cotiá, dos instrumentos e das 

unidades de medida usuais máis adecuados, facendo previamente estimacións e expresando 

con precisión medidas de lonxitude, de superficie, de peso, de capacidade, de amplitude de 

ángulos e de tempo. 

 

Resolución de problemas de medida en que se recollan os seguintes aspectos: 

planificación e control de proceso; selección e uso correcto dos instrumentos máis pertinentes 

en cada caso; uso de estratexias persoais; estimación de magnitudes facendo previsións 

razoables; conversión, se cómpre, dunhas unidades noutras da mesma magnitude; expresión 
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dos resultados nas unidades adecuadas usando a simboloxía; explicación dos razoamentos e 

dos procesos levados a cabo.  

 

Desenvolvemento de estratexias persoais para medir perímetros e superficies de figuras 

e de obxectos de maneira exacta e aproximada. Comparación de superficies de figuras planas 

por superposición, descomposición e medición. 

 

Identificación dalgunhas medidas tradicionais usadas na bisbarra e de ámbito local. 

 

Medición do tempo (analóxica ou dixitalmente), busca de maior precisión co emprego dos 

minutos e dos segundos. Cálculo das equivalencias e transformacións entre horas, minutos e 

segundos, en situacións cotiás. 

 

 

Medición de aberturas e de xiros co uso de ángulos, así como utilización de instrumentos 

convencionais para medir graos.  

 

Utilización da medición e das medidas para resolver problemas, comprender e transmitir 

informacións, validando o resultado de medida en contraste coas propias hipóteses e co obtido 

por compañeiras e compañeiros.  

 

Interese por utilizar con coidado e precisión diferentes instrumentos de medida e 

ferramentas tecnolóxicas e mais por empregar unidades adecuadas.  

 

Valoración das vantaxes de dispor dun sistema convencional de medida e comprensión 

de que a medida é unha aproximación e que a unidade escollida afecta a precisión.  

 

 

Bloque 3. Tratamento da información e azar. 

 

Resolución e formulación de problemas en que interveñan a lectura, a interpretación e a 

análise crítica de representacións gráficas de datos do contorno. 

 

Recollida, selección, análise, organización e rexistro de datos utilizando técnicas 

elementais de enquisa, de observación e de medición.  

 

Representación gráfica da información mediante táboas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineais, diagramas de sectores...  

 

Interpretación e extracción da información que fornecen a media aritmética, a moda e o 

rango, e aplicación destas a situacións familiares e concretas. 

 

Disposición á elaboración e á presentación de gráficos e de táboas de forma ordenada e 

clara.  

 

Valoración da importancia de analizar criticamente as informacións que se presentan a 

través de gráficos estatísticos e da tendencia a explorar todos os elementos das gráficas 

evitando interpretacións parciais e precipitadas. 

 

Obtención e emprego de información para a realización de gráficos. 

 

Valoración do uso das novas tecnoloxías nos ámbitos gráficos en que son precisas. 

 

Recoñecemento da presenza do azar na vida cotiá. Distinción entre situacións aleatorias 

e as que non o son.  

 

Estimación e predición de resultados posibles en situacións aleatorias (xogos ou cotiás) e 

uso de terminoloxía básica para describir situacións e experiencias de azar (posibles, 

imposibles, probables, seguros...). Comparación de resultados posibles cos obtidos en 
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experiencias aleatorias cotiás.  

 

Valoración da necesidade de reflexión, razoamento e perseveranza para superar as 

dificultades implícitas na resolución de problemas.  

 

Confianza nas propias posibilidades e interese por empregar as ferramentas tecnolóxicas 

na comprensión dos contidos funcionais. 

 

 

CONTIDOS DE 3.º CICLO  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA 

 

 

A estrutura da relixión. O concepto de Deus e de home. Orixe e destino do home. As 

mediacións.  

 

Manifestacións da estrutura do fenómeno relixioso na antigüidade (Mesopotamia, Exipto, 

Grecia e Roma).  

 

As respostas ás grandes preguntas do ser humano no Xudaísmo, o Cristianismo e o 

Islam. O sentido e alcance da fe e as boas obras.  

 

O ser humano, o sentido da súa vida e a súa salvación no Hinduísmo e o Budismo. 

 

A dignidade do ser humano creado por Deus Pai. Os dereitos humanos. 

 

 

Relatos do Novo Testamento en que as testemuñas acreditan que Xesucristo é Fillo de 

Deus e verdadeiro home.  

 

Xesucristo, Salvador e Redentor do pecado e da morte.  

 

Xesucristo, plenitude do home.  

 

A presenza da Virxe María no Evanxeo e nos Feitos dos Apóstolos. 

 

O home novo e a lei do Espírito. O amor de Deus e o amor ao próximo. 

 

O ser humano é responsable dos seus actos. O valor da conciencia, a verdade, a 

liberdade e a vontade.  

 

Os sacramentos para o crecemento e propagación do Pobo de Deus: Orde sacerdotal e 

Matrimonio.  

 

Xesús chama e envía os seus discípulos por todo o mundo para continuar a súa obra de 

salvación. A vinda e presenza do Espírito Santo. A expansión da Igrexa. 

 

A Igrexa, novo Pobo de Deus. Manifestacións da estrutura xerárquica da Igrexa. O Papa, 

os Bispos, os Sacerdotes, a Vida Consagrada. A Igrexa Universal e a Igrexa diocesana.  

 

A Igrexa no mundo actual. Significado e sentido das notas da Igrexa. Mapa das grandes 

relixións no mundo de hoxe.  

 

Respecto ás conviccións relixiosas como condición mínima para a convivencia. 

 

Compromiso e solidariedade co mundo de hoxe: manifestacións na Igrexa e noutras 

relixións.  

 

As festas do pobo de Deus. O seu valor comunitario e rememorativo. O encontro con 

Deus a través das festas.  
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Manifestacións da presenza de Deus na cultura cristiá. Valoración das expresións 

artísticas das relixións presentes no contorno.  

 

Deus prepara unha terra nova onde habitará a xustiza. A Unción dos enfermos. As 

postrimerías do ser humano. 

 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

QUE SE ENTENDE POR COMPETENCIA BÁSICA  

 

A LOE (Lei Orgánica de Educación) presenta unha importante novidade: a incorporación 

das competencias básicas ao currículo. 

 

Enténdese por competencia a capacidade de pór en práctica dunha forma integrada, en 

contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais 

adquiridas. 

 

O concepto de competencia inclúe tanto os coñecementos teóricos como as habilidades 

ou coñecementos prácticos e as actitudes. Vai máis aló do saber e do saber facer ou aplicar, 

porque inclúe tamén o saber ser ou estar. 

 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronse oito competencias 

básicas: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática. 

Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico. 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Competencia social e cidadá. 

Competencia cultural e artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa persoal. 

 

As competencias básicas teñen as seguintes características: 

 

Promoven o desenvolvemento de capacidades máis ca a asimilación de contidos, aínda 

que estes sempre están presentes á hora de concretarse as aprendizaxes. 

 

Teñen en conta o carácter aplicativo das aprendizaxes, xa que se entende que unha 

persoa «competente» é aquela capaz de resolver os problemas propios do seu ámbito de 

actuación. 

 

Fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e 

poden ser adquiridas en situacións e institucións formativas diferentes. 

 

Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, xa que integran aprendizaxes 

procedentes de diversas disciplinas académicas. 

 

Son un punto de encontro entre a calidade e a equidade. Por unha banda, con elas 

inténtase garantir unha educación que dea resposta ás necesidades reais da época na que 

vivimos (calidade). Por outra banda, preténdese que sexan asumidas por todo o alumnado, de 

maneira que sirvan de base común a todos os cidadáns e cidadás (equidade). 

 

As competencias básicas son, pois, aqueles coñecementos, destrezas e actitudes que 

todos os individuos necesitan para a súa realización e desenvolvemento persoal, para a súa 

inclusión na sociedade e para a súa incorporación ao mundo do emprego. As competencias 
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deberían adquirirse ao final do ensino obrigatorio, e terían que constituír a base dunha 

continua aprendizaxe ao longo de toda a vida. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO  

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO 

MUNDO FÍSICO 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe… 

 

Ser quen de explicar como funciona o corpo humano( como son os aparellos e o  

seu funcionamento),co  fin de actuar para previr enfermidades e conservar a saúde 

propia  a dos demais. 

 

Ser quen de reflexionar criticamente e de manifestar actitudes responsables sobre o 

medio ambiente. 

O alumno aprenderá que é o medio ambiente,  que accións o danan e que medidas o 

protexen. . Ademais, coñecerá e valorará os Parques Nacionais españois. 

 

Ser quen de aplicar coñecementos científicos para explicar o mundo físico e resolver 

problemas da vida cotiá. 

 O alumno aprenderá a explicar como está constituído o noso planeta, o Sistema Solar e 

o Universo. Tamén estudará nocións básicas sobre a materia, a enerxía, as forzas e o 

movemento, que lle permitirán comprender fenómenos cotiáns. Ademais afondará no  seu 

coñecemento sobre como funcionan algunhas máquinas simples e complexas. 

 

Ser quen de explicar con criterios científicos o funcionamento dos seres vivos e a súa 

interacción co medio natural e cos seres humanos. 

 Aprenderá a identificar e a clasificar as plantas segundo criterios científicos. Ademais,   

comprenderá a organización celular dos seres vivos, recoñecerá seres dos cinco reinos e 

poderá explicar o funcionamento dun ecosistema. 

 

Ser quen de comprender as características das paisaxes e de distintos contornos para 

valorar a súa diversidade e para orientarse no espazo. 

Os alumnos  recoñecerán como son os elementos da paisaxe: relevo, ríos, vexetación e 

climas de Galicia, de España e de Europa  e aprenderán a interpretar os elementos básicos dun 

mapa de relevo e a localizar puntos no planisferio. 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe: 

 

Ser quen de entender a organización social e económica nas contornas máis próximas, 

para participar como cidadán activo na vida social. 

Os alumnos estudarán a organización política,os datos básicos da economía,poboación e 

institucións de Galicia, de España e da Unión Europea. Ademais, participarán activamente en 

debates, diálogos e postas en común sobre distintos temas. 

 

Ser quen de recoñecer feitos e personaxes do pasado para comprender o presente no 

seu contorno máis próximo. 

Recoñecerán  os trazos de cada etapa histórica e a explicarán a súa evolución. Tamén 

aprenderán a situar feitos relevantes da Historia nunha secuencia temporal. 

 

Ser quen de comprender e valorar a realidade social para convivir de forma tolerante e 

solidaria.  
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Os alumnos reflexionarán sobre a importancia das leis e das institucións autonómicas, 

estatais e europeas. Ademais, aprenderán a pórse no lugar doutras persoas que viven 

situacións conflitivas e suxerirán formas de resolver conflitos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO AO DESENVOLVEMENTO 

DOUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Nesta área utilízanse distintos tipos de información: textos expositivos, carteis, noticias, 

folletos, etc., que permiten traballar a competencia lectora. Ademais, desenvólvense as 

habilidades de comunicación oral mediante actividades de intercambio de opinións sobre 

diversos temas. 

 

Competencia matemática. 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática propondo a 

interpretación e a expresión matemática dos feitos e os fenómenos:a medida do tempo, a 

distancia e a velocidade; a introdución á medición da materia; e a medida de distintos 

elementos meteorolóxicos) e da sociedade (demografía e actividades económicas). 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta área contribúe ao tratamento da información a través de múltiples actividades de 

observación e descrición da realidade, do mesmo xeito que de rexistro e clasificación de 

información en distintos formatos: táboas, fichas, escritos, etc. 

 

Competencia cultural e artística. 

Desde a área de Coñecemento do medio favorécese o coñecemento e a valoración de 

expresións  

culturais doutras sociedades e doutros momentos históricos. E favorecese o 

desenvolvemento desta competencia a través da observación de fotografías e ilustracións e 

realización de actividades de creación plástica. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Trabállanse diferentes técnicas para seleccionar, organizar, interpretar e memorizar 

información. Ademais, proponse unha secuenciación coidadosa das actividades de aprendizaxe 

e ofrécense abundantes resumos e distintos tipos de gráficos . 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

As múltiples actividades de aplicación de coñecementos e de solución de problemas da 

vida diaria promoven o desenvolvemento desta competencia. Ademais, a forma como están 

redactados os textos e as actividades permite que os alumnos realicen o seu traballo de forma 

autónoma. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 

A área de Educación artística contribúe á adquisición da competencia cultural e artística 

directamente en todos os aspectos que a configuran. Ponse a énfase no coñecemento de 

diferentes códigos artísticos e na utilización das técnicas e os recursos que lles son propios, 

axudando o alumnado a iniciarse na percepción e a comprensión do mundo que lle rodea e a 

ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación cos demais. A posibilidade de 

representar unha idea de forma persoal, valéndose dos recursos que as linguaxes artísticas 

proporcionan, promove a iniciativa, a imaxinación e a creatividade, á vez que ensina a 

respectar outras formas de pensamento e expresión. 

 

A área, ao propiciar o achegamento a diversas manifestacións culturais e artísticas, tanto 
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do contorno máis próximo como doutros pobos, dota os alumnos e alumnas de instrumentos 

para valoralas e para formular opinións cada vez máis fundamentadas no coñecemento. Deste 

xeito, poden ir configurando criterios válidos en relación cos produtos culturais e ampliar as 

súas posibilidades de lecer. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Ao facer da exploración e a indagación os mecanismos apropiados para definir 

posibilidades, buscar solucións e adquirir coñecementos, promóvese de forma relevante a 

autonomía e iniciativa persoal. O proceso que leva o neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require dunha planificación previa e demanda un esforzo por alcanzar resultados 

orixinais, non estereotipados. Por outra banda, esixe a elección de recursos tendo presente a 

intencionalidade expresiva do produto que se desexa lograr e a revisión constante do que se 

fixo en cada fase do proceso coa idea de melloralo se fose preciso. 

 

A creatividade esixe actuar con autonomía, pór en marcha iniciativas, barallar 

posibilidades e solucións diversas. O proceso non só contribúe á orixinalidade, á procura de 

formas innovadoras, senón que tamén xera flexibilidade pois ante un mesmo suposto poden 

darse diferentes respostas. 

 

Competencia social e cidadá. 

No ámbito da Educación artística, a interpretación e a creación supón, en moitas 

ocasións, un traballo en equipo. Esta circunstancia esixe cooperación, asunción de 

responsabilidades, seguimento de normas e instrucións, coidado e conservación de materiais e 

instrumentos, aplicación de técnicas concretas e utilización de espazos de xeito apropiado. O 

seguimento destes requisitos forma no compromiso cos demais, na esixencia que ten a 

realización en grupo e na satisfacción que proporciona un produto que é froito do esforzo 

común. En definitiva, expresarse buscando o acordo, pon en marcha actitudes de respecto, 

aceptación e entendemento, o que sitúa a área como un bo vehículo para o desenvolvemento 

desta competencia. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

Contribúese á apreciación do contorno a través do traballo perceptivo con sons, formas, 

cores, liñas, texturas, luz ou movemento presentes nos espazos naturais e nas obras e 

realizacións humanas. A área sérvese do medio como pretexto para a creación artística, 

explórao, manipúlao e incorpórao recreándoo para darlle unha dimensión que proporcione gozo 

e contribúa ao enriquecemento da vida das persoas. Así mesmo, ten en conta outra dimensión 

igualmente importante, a que compete ás agresións que deterioran a calidade de vida, como a 

contaminación sonora ou as solucións estéticas pouco afortunadas de espazos, obxectos ou 

edificios, axudando os nenos e as nenas a tomar conciencia da importancia de contribuír a 

preservar un contorno físico agradable e saudable. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

Favorécese a reflexión sobre os procesos na manipulación de obxectos, a 

experimentación con técnicas e materiais e a exploración sensorial de sons, texturas, formas 

ou espazos, co fin de que os coñecementos adquiridos doten a nenos e nenas dunha bagaxe 

suficiente para utilizalos en situacións diferentes. O desenvolvemento da capacidade de 

observación expón a conveniencia de establecer pautas que a guíen, co obxecto de que o 

exercicio de observar proporcione información relevante e suficiente. Neste sentido, a área fai 

competente en aprender ao proporcionar protocolos de indagación e planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados noutras aprendizaxes. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Pódese contribuír, como desde todas as áreas, a través da riqueza dos intercambios 

comunicativos que se xeran, do uso das normas que os rexen, da explicación dos procesos que 

se desenvolven e do vocabulario específico que a área achega. De forma específica, cancións 
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ou sinxelas dramatizacións son un vehículo propicio para a adquisición de novo vocabulario e 

para desenvolver capacidades relacionadas coa fala, como a respiración, a dicción ou a 

articulación. Desenvólvese, así mesmo, esta competencia na descrición de procesos de 

traballo, na argumentación sobre as solucións dadas ou na valoración da obra artística. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Contribúese a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar procesos 

relacionados coa música e as artes visuais e para achegar o alumnado á creación de 

producións artísticas e á análise da imaxe e o son e das mensaxes que estes transmiten. 

Tamén se desenvolve a competencia na procura de información sobre manifestacións artísticas 

para o seu coñecemento e gozo, para seleccionar e intercambiar informacións referidas a 

ámbitos culturais do pasado e do presente, próximos ou doutros pobos. 

 

Competencia matemática. 

Aínda que en menor medida, a área contribúe ao desenvolvemento da competencia 

matemática ao abordar conceptos e representacións xeométricas presentes na arquitectura, no 

deseño, no mobiliario, nos obxectos cotiáns, no espazo natural, e naquelas ocasións nas que 

se necesitan referentes para organizar a obra artística no espazo. Así mesmo, cando en música 

se traballan o ritmo ou as escalas, estase facendo unha achega ao desenvolvemento da 

competencia matemática. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO 

MUNDO FÍSICO 

 

A área de Educación física contribúe esencialmente ao desenvolvemento desta 

competencia, mediante a percepción e interacción apropiada do propio corpo, en movemento 

ou en repouso, nun espazo determinado mellorando as súas posibilidades motrices. 

Contribúese tamén mediante o coñecemento, a práctica e a valoración da actividade física 

como elemento indispensable para preservar a saúde. Esta área é clave para que nenos e 

nenas adquiran hábitos saudables e de mellora e mantemento da condición física que lles 

acompañen durante a escolaridade e o que é máis importante, ao longo da vida. 

 

Na sociedade actual que progresa cara á optimización do esforzo intelectual e físico, faise 

imprescindible a práctica da actividade física, pero sobre todo a súa aprendizaxe e valoración 

como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riscos derivados do 

sedentarismo e, tamén, como alternativa de ocupación do tempo de lecer. 

 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

As características da Educación física, sobre todo as relativas ao contorno no que se 

desenvolve e á dinámica das clases, fana propicia para a educación de habilidades sociais, 

cando a intervención educativa incide neste aspecto. As actividades físicas e en especial as que 

se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar a relación, a integración e o 

respecto, á vez que contribúen ao desenvolvemento da cooperación e a solidariedade. 

 

A Educación física axuda a aprender a convivir, fundamentalmente no que se refire á 

elaboración e aceptación de regras para o funcionamento colectivo, desde o respecto á 

autonomía persoal, a participación e a valoración da diversidade. As actividades dirixidas á 

adquisición das habilidades motrices requiren a capacidade de asumir as diferenzas así como 

as posibilidades e limitacións propias e alleas. O cumprimento das normas que rexen os xogos 

colabora na aceptación de códigos de conduta para a convivencia. As actividades físicas 

competitivas poden xerar conflitos nos que é necesaria a negociación, baseada no diálogo, 

como medio para a súa resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribúe a coñecer a 

riqueza cultural, mediante a práctica de diferentes xogos e danzas. 
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CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia cultural e artística. 

Á expresión de ideas ou sentimentos de forma creativa contribúe mediante a exploración 

e utilización das posibilidades e recursos do corpo e do movemento. Á apreciación e 

comprensión do feito cultural, e á valoración da súa diversidade, faino mediante o 

recoñecemento e a apreciación das manifestacións culturais específicas da motricidade 

humana, tales como os deportes, os xogos tradicionais, as actividades expresivas ou a danza e 

a súa consideración como patrimonio dos pobos. 

 

Noutro sentido, a área favorece un achegamento ao fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante a análise e a reflexión crítica ante a violencia no deporte ou outras 

situacións contrarias á dignidade humana que nel se producen. 

 

Competencia matemática. 

Favorécese ao desenvolvemento desta competencia, xa que os números, a orde, a 

sucesión, as operacións básicas e formas xeométricas que aparecen na explicación dos xogos; 

as nocións topolóxicas básicas, a estruturación espacial e espazo-temporal, etc. están 

estreitamente vinculadas ao dominio matemático. A súa vivencia desde a motricidade a través 

da área de Educación física pode ser aproveitada para desenvolver a devandita competencia. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

A Educación física axuda á consecución desta competencia na medida en que empraza ao 

alumnado a tomar decisións con progresiva autonomía en situacións nas que debe manifestar 

autosuperación, perseveranza e actitude positiva, Tamén o fai, se se lle dá protagonismo ao 

alumnado en aspectos de organización individual e colectiva das actividades físicas, deportivas 

e expresivas. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

Contribúese mediante o coñecemento de si mesmo e das propias posibilidades e 

carencias como punto de partida da aprendizaxe motriz, desenvolvendo un repertorio variado 

que facilite a súa transferencia a tarefas motrices máis complexas. Iso permite o 

establecemento de metas alcanzables cuxa consecución xera confianza nun mesmo. Ao mesmo 

tempo, os proxectos comúns en actividades físicas colectivas facilitan a adquisición de recursos 

de cooperación.  

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Doutra banda, esta área colabora, desde idades temperás, á valoración crítica das 

mensaxes e estereotipos referidos ao corpo, procedentes dos medios de información e 

comunicación, que poden danar a propia imaxe corporal. Desde esta perspectiva contribúese 

en certa medida á competencia sobre o tratamento da información. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

A área tamén contribúe, como o resto das aprendizaxes, á adquisición desta 

competencia, ofrecendo gran variedade de intercambios comunicativos, do uso das normas 

que os rexen e do vocabulario específico que a área achega, mostrando sensibilidade e coidado 

no uso dunha linguaxe non sexista nin discriminatoria. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA 

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

A Educación para a cidadanía contribúe a desenvolver algúns aspectos destacados de 

varias competencias, pero se relaciona directamente coa competencia social e cidadá. En 
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relación con esta competencia, a área afronta o ámbito persoal e público implícito nela: 

propicia a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía 

democrática. Así, a área pretende o desenvolvemento de nenos e nenas como persoas dignas 

e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a confianza nun mesmo e a identidade persoal, e 

favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. Tamén se 

contribúe á competencia e a mellorar as relacións interpersoais na medida que a área favorece 

a universalización das propias aspiracións e dereitos para todos os homes e mulleres, impulsa 

os vínculos persoais baseados en sentimentos e axuda a afrontar as situacións de conflito, ao 

propor a utilización sistemática do diálogo. Para iso, a área inclúe contidos específicos relativos 

á convivencia, a participación, ao coñecemento da diversidade e das situacións de 

discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as habilidades sociais, axudar a xerar 

un sentimento de identidade compartida, a recoñecer, aceptar e usar convencións e normas 

sociais e interiorizar os valores de cooperación, solidariedade, compromiso e participación 

tanto no ámbito privado, como na vida social e política, favorecendo a asimilación de destrezas 

para convivir. 

 

Así mesmo, a área contribúe á adquisición do coñecemento dos fundamentos e os modos 

de organización das sociedades democráticas, á valoración da conquista dos dereitos humanos 

e ao rexeitamento dos conflitos entre os grupos humanos e ante as situacións de inxustiza. 

Son contidos específicos da área os principios contidos na Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos, a Convención dos Dereitos do Neno e a Constitución española, así como a súa 

aplicación por parte de diversas institucións. 

 

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos cívicos 

adecuados á súa idade no contorno escolar e social permitirá que os futuros cidadáns se inicien 

na construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA AO DESENVOLVEMENTO 

DOUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia de aprender a aprender. 

Colabórase na medida en que a área propón o estímulo das habilidades sociais, o impulso 

do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o 

desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación 

razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, información e 

opinión facilitan tamén as aprendizaxes posteriores. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Desde a área favorécese esta competencia na medida en que se desenvolven iniciativas 

de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 

responsabilidades. A área adestra no diálogo e o debate, na participación, na aproximación 

respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas 

diferenzas así como das ideas. O currículo atende desde a argumentación, á construción dun 

pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e posibles solucións. Con iso, 

fortalécese a autonomía de alumnos e alumnas para analizar, valorar e decidir, desde a 

confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas, así como a disposición a asumir riscos 

nas relacións interpersoais. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Contribúese a partir do coñecemento e do uso de termos e conceptos propios da área. 

Ademais, o uso sistemático do debate, procedemento imprescindible nesta área, axuda 

especificamente ao desenvolvemento desta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, 

a exposición e a argumentación. 

 

 

 

 

 



182 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ  

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe… 

 

Ser quen de comprender e producir mensaxes orais que conteñen feitos, coñecementos e 

opinións, tanto do seu contorno cotián como dos medios de comunicación social . 

 

 

Ser quen de participar activamente en intercambios comunicativos orais respectando as 

normas que os rexen, expresando as súas opinións e incorporando nos seus razoamentos as 

intervencións dos demais. 

 

Ser quen de comprender diferentes clases de textos escritos, incluíndo os de contido 

didáctico, os habituais en situacións cotiás de relación social e os procedentes dos medios de 

comunicación, pax.web. 

 

Ser quen de pór en práctica os coñecementos e as estratexias necesarias(clases de 

palabras, normas de puntuación e acentuación xunto coas normas ortográficas básicas) para 

escribir correctamente. 

 

Ser quen de escribir textos relacionados co ámbito escolar ou con situacións cotiás de 

relación social, así como textos de información e opinión, a través de diferentes técnicas de 

redacción: narración, diálogos,resumes... 

 

Ser quen de ler e comprender de forma autónoma textos literarios en prosa e en verso. 

 

Ser quen de comprender e utilizar a terminoloxía lingüística propia do ciclo: tipos de 

textos (poemas, descrición, narración), tipos de palabras (determinantes, nomes, verbos…) e 

formación do léxico (derivación, composición...). 

 

Ser quen de manifestar interese pola lectura e a escritura como instrumentos para 

relacionarnos cos demais e para aprender. 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ AO DESENVOLVEMENTO 

DOUTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia matemática. 

Establecer a secuencia temporal dunha historia e o coñecemento de determinadas clases 

de palabras, como os cuantificadores (numerais e indefinidos); e comprender os enunciados 

dos problemas. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico. 

Na área de Lingua galega e castelá ofrécense unha serie de textos informativos 

relacionados co mundo físico que permiten coñecer mellor os elementos da natureza e a 

influencia e as relacións que manteñen os seres humanos co espazo no que viven.  

 

Ademais, a través do traballo con mensaxes de carácter publicitario, contribúese á 

creación de hábitos de consumo responsable. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

A área proporciona destrezas para a selección, comprensión  e transmisión da 

información. As actividades de comprensión dos diferentes tipos de textos e as relacionadas 

coas imaxes contribúen favorablemente ao desenvolvemento desta competencia.  
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Competencia social e cidadá. 

A lingua é un elemento básico na comunicación humana, como conxunto de habilidades 

necesarias para a convivencia. Ademais, a lingua tamén permite aos nenos tomar contacto con 

outras realidades diferentes á súa. 

 

Competencia cultural e artística. 

Desde a área de Lingua galega e castelá contribúese ao desenvolvemento desta 

competencia mediante a lectura e a valoración de obras literarias de diferentes épocas e 

culturas. Ademais, o traballo a partir dos debuxos e das fotografías que acompañan aos textos 

permite desenvolver habilidades propias da educación artística.  

 

Competencia para aprender a aprender. 

O uso correcto da lingua é unha das ferramentas básicas da aprendizaxe. A lectura e a 

comprensión posibilita o acceso ao coñecemento, e a escritura permite a súa reelaboración e 

asimilación 

Por outra banda, a presenza de actividades que desenvolven un programa específico de 

Estudo eficaz (subliñado, identificación de ideas principais, elaboración de resumos e 

esquemas, etc.) apuntan directamente ao desenvolvemento desta competencia básica. 

 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

O traballo na área de Lingua galega e castelá exponse de modo que poida ser realizado 

autonomamente, pedindo aos nenos que demostren o que poden realizar cos coñecementos 

lingüísticos que posúen ata ese momento.  

 

Así mesmo, a proposta de actividades que obrigan os nenos a pórse no lugar doutros ou 

a decidir entre varias cuestións promoven o desenvolvemento desta competencia. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA  

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos 

matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeneral. Unha aprendizaxe 

da lingua estranxeira baseado no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá 

ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia para aprender a aprender. 

A linguaxe é o principal vehículo do pensamento humano, a ferramenta máis potente 

para a interpretación e representación da realidade e o instrumento de aprendizaxe por 

excelencia, por iso é polo que a área, na medida en que contribúe á mellora da capacidade 

comunicativa xeneral, o fai tamén á competencia para aprender a aprender. No entanto, a súa 

maior contribución radica en que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira se rendibiliza 

enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 

aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que 

estratexias os fan máis eficaces. Esa é a razón da introdución no currículo dun apartado 

específico de reflexión sobre a propia aprendizaxe.  

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Á súa vez as decisións que provoca a reflexión antes mencionada favorecen a autonomía 

e, neste sentido, pódese afirmar que a lingua estranxeira contribúe tamén ao 

desenvolvemento desta competencia. 
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Tratamento da información e competencia dixital. 

As tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en 

tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo 

incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira 

ofrece a posibilidade de comunicarse utilizándoa. E, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. 

 

Competencia social e cidadá. 

As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo 

de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás súas diferentes comunidades de falante. 

Esta aprendizaxe, ben orientada desde a escola, debe traducirse tanto na capacidade como no 

interese por coñecer outras culturas e por relacionarse con outras persoas, falantes ou 

aprendices desa lingua. Ao mesmo tempo, o coñecemento doutra lingua e de trazos culturais 

diferentes aos propios contribúe á mellor comprensión e valoración da propia lingua e cultura e 

favorece o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 

comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto 

os trazos de identidade como as diferenzas. 

 

Competencia artística e cultural. 

Para rematar, e aínda que en menor medida, esta área colabora no desenvolvemento da 

competencia artística e cultural se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen producións 

lingüísticas con compoñente cultural. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Para lograr a adquisición desta competencia, o alumno debe… 

 

Ser quen de coñecer e valorar a presenza das informacións numéricas na vida cotiá, 

manexar os números nos seus diferentes contextos e empregalos con distintas finalidades. 

No terceiro ciclo o alumno aprenderá os números ata doce cifras( 

lectura,representación,escritura,descomposición,comparación) as fraccións, os números 

decimais e os números enteiros, así como os de usos de todos eles. Traballará coas distintas 

situacións cotiás onde aparecen, e manexará diferentes formas nas que se poden presentar.  

 

Ser quen de realizar cálculos e estimacións con números, identificando situacións onde 

sexan necesarios e expresando o proceso seguido.  

Realizaranse operacións de suma, resta, multiplicación e división  Ademais, traballaranse 

as porcentaxes e a proporcionalidade, así como as aproximacións e estimacións. Durante todo 

o ciclo, o alumno asociará estas operacións con situacións reais nas que as aplicará. O cálculo 

mental traballarao tamén de forma sistemática. 

 

Ser quen de utilizar distintas unidades de medida, estimar medidas de magnitudes e 

expresar os resultados na unidade adecuada. 

 Traballaráse    coas unidades de medida das magnitudes máis importantes (lonxitude, 

capacidade, masa e superficie) e tamén con tempo e diñeiro;  utilizaraas en  contextos reais 

variados,  e fará estimacións ,expresando os resultados na unidade adecuada. 

 

Ser quen de recoñecer a presenza de liñas, formas e corpos xeométricos na realidade, 

aplicar as súas características para describir situacións e utilizalas con distintos fins. 

No referente ao plano, o alumno traballará os distintos tipos de figuras planas (polígonos 

e círculos), os seus elementos, clasificación e trazado; e os ángulos, os seus elementos, 

clasificación, medida e trazado. Tamén aprenderá a calcular o perímetro e a área dun polígono 

e un círculo.  
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O traballo co espazo concretarase no estudo dos corpos xeométricos (prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas) e os seus elementos. Ademais, traballarase o cálculo do volume de 

ortoedros e cubos. 

 

Ser quen de utilizar e elaborar estratexias de resolución de problemas, escoller a máis 

adecuada en cada caso e aplicala seguindo un proceso de resolución ordenado. 

O alumno recoñecerá e resolverá diferentes tipos de problemas,  con dúas ou máis 

operacións e enfocados a situacións cotiás, aprenderá a seguir un proceso ordenado de 

resolución e coñecerá e utilizará diferentes estratexias para resolver os problemas.   

 

Ser quen de recoller datos e informacións do contorno que o rodea, representar a 

información en distintas formas, interpretala e producir mensaxes con ela. 

 Aprenderá a interpretar gráficos de barras, gráficos lineais, pictogramas, histogramas e 

gráficos de sectores. A partir deles, extraerán a información que lles permitirá contestar 

preguntas e resolver problemas. Tamén traballarán a probabilidade e o cálculo de medidas 

estatísticas (media, mediana, moda e rango). 

 

Ser quen de recoñecer a presenza e o papel das Matemáticas no noso mundo, valorar a 

importancia da creatividade e o rigor ao utilizalas e confiar nas súas propias habilidades. 

Os alumnos chegarán a recoñecer e apreciar a utilidade das Matemáticas na súa vida 

cotiá, ao realizar actividades de distintos tipos centradas sempre en contextos reais. O traballo 

sistemático e organizado permitiralles tomar conciencia da importancia de ser ordenados e 

coidadosos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE MATEMÁTICAS AO DESENVOLVEMENTO DOUTRAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Para desenvolver esta competencia, ao traballar as Matemáticas os alumnos deben pór 

especial atención na incorporación dos termos matemáticos á linguaxe usual e o seu uso 

correcto, na descrición verbal dos procesos e na comprensión dos textos que se lles ofrecen 

(en especial,  os problemas).  

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

A área de Matemáticas permite aos alumnos comprender, describir e interactuar co 

contorno físico que os rodea. O traballo coas posicións no espazo, as figuras e corpos 

xeométricos, a simetría… capacitaraos para ser competentes no emprego de planos, mapas, 

rutas… Da mesma xeito, os contidos de números, operacións e medida axúdanlles a 

comprender a realidade, e a interactuar con ela. Co estudo dos gráficos entenden e producen 

informacións sobre o contorno. 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta área contribúe á adquisición desta competencia de varias formas. Por unha banda, 

achega destrezas como a comparación de números, a aproximación, as distintas formas de 

expresar e de usar os números…; e por outro, traballa a recollida e tabulación de datos, e a 

interpretación e representación de táboas de dobre entrada e dos tipos de gráficos máis 

comúns. 

 

Competencia social e cidadá. 

Os valores asociados ó traballo matemático (rigor,coidado...) e o traballo en equipo, 

contribúen o desenvolvemento desta  competencia. 

 

 

Competencia cultural e artística. 

O saber matemtático é parte fundamental do coñecemento da humanidade, e contidos 

como os tratados en Xeometría permiten o alumno comprender, de xeito máis efectivo, as  

manifestacións artísticas, e ser quen de utilizalos para crear obras propias. 
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Competencia para aprender a aprender. 

O desenvolvemento de nocións matemáticas firmes e o manexo preciso da información 

so instrumentos que facilitan posteriores aprendizaxes.De igual xeito,actitudes como a 

autonomía e o esforzo poténcianse ao abordar situacións complexas de xeito sistemático. A 

verbalización dos procesos seguidos axuda tamén á reflexión sobre o aprendido e a 

consecución dunha aprendizaxe efectiva. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

As Matemáticas contribúen á consecución desta competencia desde os contidos asociados 

á resolución de problemas, que  é un dos eixos fundamentais da área. A contribución a esta 

competencia realízase desde tres vertentes principais: a planificación, a xestión dos recursos e 

a valoración dos resultados. A resolución de situacións abertas fomenta a confianza nas 

propias capacidades. 

 

 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS NA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA  

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Aínda que o ensino relixioso está presente e axuda á conformación das competencias 

básicas fixadas na lexislación, tendo en conta que as competencias básicas son aquelas que 

sustentan a realización persoal, a inclusión social e a cidadanía activa, algunhas delas teñen 

unha especial relación coa acción educativa da relixión católica, e ata podería afirmarse que 

outras, se se prescinde da realidade relixiosa, carecerían de elementos importantes para a súa 

adquisición e desenvolvemento. 

 

Entre outras, a Conferencia Episcopal de Ensino e Catequese propón as seguintes: 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

O diálogo da fe coa cultura contribúe ao desenvolvemento desta competencia, na medida 

en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, a exposición dos seus contidos e 

aplicación á cultura e ás distintas formas de vida social, así como á argumentación adecuada a 

esta idade e sempre presente no ensino relixioso. 

 

Por outra banda, é propio do ensino relixioso católica a utilización dos diversos modos de 

comunicación que a acción de Deus sobre o home utilizou. A súa revelación é rica en distintas 

linguaxes. Así, a linguaxe bíblica e a súa riqueza de expresión e simboloxía; a linguaxe 

doutrinal e a súa precisión conceptual, analítica e argumental; a linguaxe litúrxica e a súa 

proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo cristián; e a linguaxe testemuñal que fai posible 

a transmisión vital do crido. 

 

Todo iso é imprescindible para a comprensión da linguaxe en todas as linguas da cultura 

occidental. O ensino relixioso fai posible unha verdadeira comunicación lingüística, ao utilizar 

as distintas linguaxes na súa expresión verbal ou escrita, explícitas e implícitas en fontes 

diversas. Finalmente, a análise de feitos sociais que se presentan na clase de relixión, como 

elementos motivadores da realidade evanxélica, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. 

 

Competencia social e cívica.  

Nesta competencia intégranse elementos esenciais para a humanización (persoais, 

interpersoais e interculturais) e recóllense todas as formas de comportamento que preparan ás 

persoas para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e profesional. O ensino 

relixioso católico expón, fundamenta e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a 

educar a dimensión moral e social da personalidade do alumno, en orde a facer posible a 

maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, a liberdade, 

a xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
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revelado en Xesucristo. 

 

O desenvolvemento do ser humano, das capacidades da súa mente e do seu corazón, 

das potencialidades que lle configuran e que desbordan as expectativas puramente materiais e 

funcionais, fundamentan e dan sentido á acción social e cívica do alumno. O ensino relixioso 

neste labor incide substancialmente no descubrimento e desenvolvemento da verdadeira 

humanización, capaz de facelo competente na acción social. 

 

Con iso estamos fundamentando un dos valores básicos, a súa dignidade como ser 

humano, como fillo de Deus. O alumno necesita, xa nestas idades, motivacións para amar, 

para construír a personalidade máis humana, para ilusionarse en proxectos de vida altruísta e 

desinteresada. O testemuño de homes e mulleres santos en toda a historia constitúe un 

referente continuo para a autoasimilación dos valores máis xenuinamente cristiáns. 

 

En consecuencia, contribúese directamente á dimensión moral da persoa favorecendo 

que os alumnos recoñezan a raíz do seu propio ser e os seus mesmos comportamentos. Iso 

implica mellorar as relacións interpersoais baseadas en principios e valores que emanan da 

persoa de Cristo e axuda a afrontar as situacións de conflito mediante o diálogo, o perdón e a 

misericordia. 

 

No máis profundo do ser cristián xorde o gran valor da fraternidade universal. Por iso é 

polo que as mínimas esixencias éticas de convivencia, participación, coñecemento da 

diversidade e das situacións de discriminación e inxustiza, estean fundamentadas e sexan 

consecuencias da fe cristiá. Os valores do respecto, cooperación, solidariedade, xustiza, non 

violencia, compromiso e participación teñen a súa fundamentación e referencias cristiás na 

filiación polo amor de Deus, o amor, a fraternidade, a xustiza, a misericordia, o perdón, a 

doazón de si mesmo, a entrega total a favor dos pobres. 

 

Competencia cultural e artística. 

A contribución a esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e 

valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumes, 

ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de cristianismo desde a súa orixe e o seu 

desenvolvemento actual, como manifestación do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, 

senón que poderá comprender e asumir os valores que leva o coñecemento do feito relixioso 

na súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. 

 

A cultura e a historia europea occidental, e a propia historia e cultura española, non 

poden ser comprendidas e asumidas se se prescinde do feito relixioso presente sempre na 

historia cultural dos pobos. É coñecido por todos que a maduración da personalidade humana 

se realiza dentro da tradición cultural onde crece e se sustenta. Esta maduración realízase nun 

mundo cada vez máis complexo e de maior contraste cultural e de presenza, respecto e 

diálogo de culturas. 

 

A área de Relixión e moral católica presenta o acontecemento cristián en diálogo coa 

cultura, incorporando organicamente o saber da fe no conxunto dos demais saberes. Con iso o 

alumno adquire unha valoración crítica da cultura á luz do Evanxeo, motivando ao mesmo 

tempo o aprecio da propia cultura e a estima adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas.  

 

O ensino relixioso católico non só achega á competencia cultural e artística uns 

coñecementos da arte e cultura con referencia relixiosa e unhas destrezas, senón tamén o 

sentido e profundidade da súa presenza que remite a un xeito concreto de ver a vida, de 

expresala e de vivir desde a achega cristiá á cultura, colaborando así tamén na conservación e 

valoración do patrimonio cultural. 

 

Competencia para aprender a aprender.  

Esta área contribúe ao desenvolvemento desta competencia, fomentando as capacidades 

a través da educación, o impulso do traballo en equipo, a síntese da información e a opinión. 

 

Ademais, o ensino relixioso axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia 
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aprendizaxe como resposta á vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e 

libremente co plan por El establecido. Por iso, aprender a aprender leva non só unha proposta 

consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia aceptado 

voluntariamente segundo as súas conviccións, que ha de ser crisol na procura da verdade e do 

 ben. 

Autonomía e iniciativa persoal.  

É finalidade fundamental do quefacer da escola que os alumnos descubran a súa 

identidade persoal, pero isto non será posible sen unha apertura ao significado último e global 

da súa existencia humana. A autonomía e iniciativa persoal non poderá realizarse no alumno 

se non se inicia no coñecemento de si mesmo, no seu ser máis profundo, nas súas 

potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido. A formación relixiosa católica achega deste 

xeito unha cosmovisión que fai posible a apertura cara ao fundamento e o sentido último da 

vida e, xa que logo, ao sentido da ciencia, da cultura e da identidade mesma da persoa 

humana. 

 

O ensino relixioso católico non se reduce a un ensino de valores; diríxese á persoa 

concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humanas de acción e de servizo e, sobre todo, 

diríxese ao ser humano na súa finalidade transcendente. Todo iso leva o ofrecemento do 

Evanxeo de salvación de Xesucristo, para que, unha vez coñecido, xurda a humanidade nova 

feita de homes novos conforme ao designio de Deus. Por iso o ensino ha de propor a 

Xesucristo como camiño que nos conduce á verdade e á vida e ha de facerse desde a 

convicción profunda que procede da Igrexa que confesa, celebra e vive a fe en Xesucristo, e, 

en consecuencia, mediante a forma propia e máis coherente de transmitir esa fe da Igrexa: o 

testemuño. 

 

Na contribución ao desenvolvemento persoal do alumno, a relixión é xeradora de valores 

e de integración social. A relixión colabora nesta competencia entregando ao alumno as 

virtualidades necesarias para crear as disposicións e actitudes que favorecen a inserción social. 

A autonomía do individuo cristián vén precisamente favorecida pola apertura a unha visión 

totalizante do mundo e da realidade, unha cosmovisión que fai posible a formación integral do 

alumno fronte a visións parciais e determinantes da liberdade propia. 

 

Desde os procedementos da área favorécese esta competencia básica desenvolvendo 

iniciativas e atende especialmente a que os alumnos constrúan un xuízo moral baseado nos 

principios, valores e actitudes que xera o mesmo Evanxeo. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.  

Esta área contribúe á adquisición desta competencia a través da doutrina social da 

Igrexa, iluminando as respostas e as solucións aos problemas que xorden na interacción do ser 

humano co medio físico e con si mesmo. Tamén contribúe á valoración ética do uso da ciencia 

e da tecnoloxía. 

 

Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e destrezas relacionadas coa ecoloxía que se 

adquiren desde esta competencia. O cristián entende a natureza como creación de Deus, polo 

que a valora, a coida e a fomenta. 

 

 

Todas as achegas ás distintas competencias poden ser agrupadas e definidas en canto á 

achega relixiosa como un desenvolvemento da capacidade transcendente da persoa, é dicir a 

súa achega espiritual e relixiosa. Iso capacítao para dar sentido á súa vida. Con este obxecto, 

conforman a capacidade transcendente: 

 

A apertura da razón á procura da verdade na superación de todo itinerario racional 

redutivo, a capacidade de deixarnos confrontar e interpelar pola chamada á liberdade e á 

felicidade verdadeira, o empeño no diálogo da fe e a razón, da fe e a cultura, a atención á 

capacidade innata para dinamizar a intelixencia e chamar á razón humana á procura de «algo 

máis», da identidade propia do ser humano, a capacidade de ser e estar xunto aos outros 

desde a fraternidade, o amor e a misericordia, a ansia de infinito, o anhelo de Deus e a 

planificación do ser na vida eterna... son, entre outros, obxectivos e elementos fundamentais 
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no desenvolvemento das competencias antes descritas. 

 

 

 

6. AVALIACIÓN           

    

A AVALIACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 

 

 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas 

dimensións ou vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos; análise do proceso 

de ensino e da práctica docente; e análise das programacións de aula. 

 

 

Avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos 

 

A avaliación concíbese e practícase do seguinte xeito: 

 

Continua e global, xa que atende a aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 

momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas 

do currículo. Contémplanse tres modalidades: 

 

Avaliación inicial. Achega datos sobre o punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 

características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 

adecuada. 

 

Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo 

unha visión das dificultades e progresos de cada caso. 

 

Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe 

en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 

Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 

 

Integradora, para o que contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 

flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

 

Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada 

situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento 

do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 

Orientadora, dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa para mellorar 

a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 

 

 

Algúns dos procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de 

aprendizaxe son os seguintes: 

 

Observación sistemática: 

Escala de observación. 

Rexistro anecdótico persoal. 

 

Análise das producións dos alumnos: 

Monografías. 

Resumos. 

Traballos de aplicación e síntese. 

Caderno da clase. 
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Textos escritos. 

Producións orais. 

 

Intercambios orais cos alumnos: 

Diálogo. 

Entrevista. 

Postas en común. 

Asembleas. 

 

Probas específicas: 

Obxectivas. 

Abertas. 

Exposición dun tema. 

Resolución de exercicios. 

 

Autoavaliación. 

Coavaliación. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  DE TERCEIRO CICLO  / COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

 

Identificar algúns dos usos que as persoas fan dos recursos naturais e da enerxía, así 

como algunhas das consecuencias negativas dos usos inadecuados, valorando o seu impacto a 

curto e longo prazo. Propor exemplos dos efectos da contaminación sobre as persoas, as 

plantas, os animais e os seus contornos, así como diferentes formas de previr ou reducir a 

contaminación do aire, da auga e da terra. 

 

Este criterio pretende avaliar o grao de coñecemento da utilización humana dos recursos 

naturais e da enerxía, os cambios ocasionados no medio natural, os efectos dalgúns tipos 

comúns de contaminación e a capacidade de prevención con condutas responsables.  

 

 

Recoñecer a diversidade de paisaxes de Galicia e de España e a necesidade de preservar 

a riqueza paisaxística e patrimonial. Analizar algúns axentes físicos e humanos que conforman 

as paisaxes, e poñer exemplos do impacto das actividades humanas no territorio ao longo do 

tempo. 

 

Preténdese medir o coñecemento sobre as características das paisaxes (relevo, clima, 

vexetación...) de Galicia e de España e a capacidade para establecer comparacións 

(semellanzas e diferenzas) entre paisaxes, distinguir os elementos fundamentais, coñecer os 

principais tipos de asentamento humano e comprender a importancia da intervención humana 

na modificación ou na conservación das paisaxes naturais. 

 

 

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais 

do corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles e determinados 

hábitos de saúde. 

 

Trátase de valorar se as nenas e os nenos posúen unha visión xeral do funcionamento do 

corpo humano, indicando os órganos, aparellos e sistemas (a súa localización, forma, 

estrutura, funcións principais, coidados, etc.). Do mesmo xeito, valorarase se relacionan 

determinadas prácticas e hábitos co adecuado funcionamento do corpo. Avaliarase se 

recoñecen as repercusións dos hábitos incorrectos sobre a saúde. 

 

 

 Identificar, describir e analizar procesos de cambio e transformacións (sociais, culturais, 

económicas e tecnolóxicas) no contorno, provocadas polo incremento das comunicacións e dos 
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bens e servizos, reflexionando sobre as causas da desigualdade no acceso a eles.  

 

O criterio pretende avaliar a capacidade do alumnado para analizar os cambios de todo tipo 

que as comunicacións e os transportes teñen provocado nas actividades persoais, económicas 

e sociais do contorno e os cambios que sobre a vida das persoas introduciron as novas 

actividades económicas. Tamén a capacidade de recoñecer as diferenzas que aínda persisten 

nas formas de vida entre un medio rural e un medio urbano, entre comunidades e entre uns 

países e outros, e a necesidade de superar as desigualdades que o acceso a bens e servizos 

provocan. 

Valorarase a capacidade de reflexionar sobre as múltiples relacións que permiten as TIC. 

 

 

Recoñecer e valorar a diversidade cultural e lingüística de Galicia e de España. 

 

Quérese avaliar a capacidade de recoñecer as manifestacións de identidade propia e de valorar 

a diversidade cultural, identificando e respectando as manifestacións culturais do contorno 

como formas de cohesión social e de pertenza a grupos concretos. 

 

 

Describir os mecanismos de funcionamento e de participación propios das sociedades 

democráticas aplicados aos principais órganos de goberno de diferentes institucións (escolares, 

mun icioicipais, autonómicas, estatais e comunitarias), valorando o interese da xestión dos 

servizos públicos para a cidadanía.  

     

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os alumnos valoran a importancia da 

participación democrática, e se recoñecen os órganos de goberno dalgunhas instancias 

administrativas públicas, a súa organización básica e as funcións que cumpren na vida da 

cidadanía.  

Así mesmo, valorarase a asunción de responsabilidades para favorecer a convivencia na auloa 

e a participación nos óganos de goberno  do centro. 

 

 

Utilizar e interpretar planos e mapas para orientarse, situar aspectos do contorno e 

desprazarse adecuadamente. Elaborar planos, maquetas e esquemas sinxelos como un medio 

de análise do territorio próximo. 

 

Avalíase a competencia para interpretar representacións gráficas do espazo e a aplicación 

que o alumnado fai dos seus coñecementos. Terase en conta a capacidade para elaborar 

planos, maquetas e esquemas como un medio para analizar elementos do territorio e 

comunicar os resultados desas observacións e interpretacións. 

 

 

Obter información para identificar características significativas da sociedade nalgunhas 

épocas pasadas e situar os feitos relevantes utilizando liñas do tempo, cronogramas, utilizando 

diferentes tipos de fontes (orais, escritas, dixitais, patrimoniais...) 

 

Téntase comprobar se o alumnado é quen de buscar información para identificar algúns restos, 

usos, costumes, actividades, ferramentas... como indicadores de formas de vida características 

de determinadas épocas históricas concretas. 

 

 

Planificar e realizar sinxelas investigacións para estudar o comportamento dos corpos 

ante a luz, a electricidade, o magnetismo, a calor ou o son e saber comunicar os resultados.

  

 

Este criterio trata de avaliar a aptitude para realizar de forma guiada experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións sobre diferentes fenómenos físicos e químicos controlando, 

planificando e compartindo o proceso coas compañeiras e cos compañeiros e reflexionando 

sobre o proceso desenvolvido. 
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Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha finalidade previa, utilizando fontes 

enerxéticas, operadores e materiais apropiados, e realizala coa habilidade manual necesaria, 

combinando o traballo individual e en equipo, velando pola propia seguridade e a das demais 

persoas. 

 

Avaliarase a capacidade para planificar e realizar proxectos de construción dalgún obxecto ou 

aparello, seleccionando, se cómpre, as fontes enerxéticas máis idóneas para o seu 

funcionamento e os materiais pertinentes, amosando coñecemento dalgúns operadores (roda, 

freo, interruptor, engrenaxe, resorte, polea, manivela, panca, etc.) e a habilidade manual 

necesaria. Así mesmo, valorarase se o alumnado amosa una actitude cooperativa, non-

discriminatoria e igualitaria no traballo en equipo, apreciando o coidado pola seguridade propia 

e a das demais persoas. 

 

 

Resolver problemas e responder preguntas sobre aspectos do medio galego usando 

diferentes fontes, elaborando a información, tirando conclusións e comunicando as posibles 

solucións e respostas. 

 

Trátase de comprobar se as nenas e os nenos son quen de identificar e formular preguntas e 

problemas no medio próximo; se adiantan hipóteses; se as comproban usando fontes diversas 

(enquisas, observacións, imaxes, documentos...); se seleccionan, tratan, contrastan a 

información e a recollen (en gráficos, táboas, textos escritos, imaxes, esquemas...); se tiran 

conclusións e comunican as solucións e respostas usando diversas linguaxes. 

 

 

Elaborar un traballo, utilizando soporte papel e dixital, sobre aspectos ou situacións 

sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, a Internet), 

establecendo un plan de traballo e comunicando a información e as conclusións finais.  

 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para, partindo das súas concepcións previas 

sobre temas ou aspectos do contorno, buscar, seleccionar, analizar, contrastar, tratar, 

esquematizar e organizar información concreta e relevante, comparar o que se atopou coas 

compañeiras e cos compañeiros, comunicar a información utilizando diversas linguaxes e 

reflexionar sobre o proceso. 

 

Atenderase especialmente á presentación ordenada, clara e limpa do traballo, ao uso de 

linguaxes variadas, así como á capacidade para colaborar durante as diferentes fases do seu 

proceso de elaboración. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  DE TERCEIRO CICLO/  EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e doutras culturas, de acontecementos, creadoras e creadores e 

outras persoas relacionadas coas artes plásticas e a música. 

 

Trátase de valorar a capacidade de busca e de uso de información en formatos variados. 

Valorarase especialmente a axeitada selección da información. 

 

 

Formular opinións acerca das manifestacións artísticas ás cales se accede, amosando o 

coñecemento que se ten delas e a inclinación persoal para gozar e encher o tempo de lecer. 

 

Con este criterio quérese comprobar o coñecemento que os nenos e as nenas teñen das 

manifestacións e dos feitos artísticos tanto do contorno máis próximo coma doutros pobos, a 

súa implicación sensible na observación da realidade e a súa capacidade para formar criterios e 
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opinións propias, así como o interese por compartilos coas compañeiras e cos compañeiros, 

empregando unha terminoloxía o máis apropiada posible. 

 

 

Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e culturas. 

 

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado coñece e é capaz de nomear e identificar 

algúns dos trazos característicos e salientables de exemplos de obras musicais de diferentes 

épocas e culturas. 

 

Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pezas 

musicais e de danzas. 

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade do alumnado para atender e concertar a súa propia 

acción coas outras partes do conxunto. Non se trata de valorar o nivel técnico acadado, senón 

a actitude con que as nenas e os nenos participan nas actividades de interpretación, 

observando a súa vontade de adaptarse ao resto do grupo e de responsabilizarse no traballo 

cooperativo e coordinado. 

 

 

Rexistrar a música e os ritmos creados empregando distintos tipos de grafías. 

 

Comprobarase a capacidade de relacionar son e grafía. Avaliarase a súa capacidade para 

representar graficamente os sons dunha obra musical inventada no contexto da aula, 

individual ou colectivamente. 

 

 

Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso 

de materiais diversos e aplicación de diferentes técnicas e instrumentos. 

 

Avaliarase a flexibilidade nos argumentos e a disposición a asumir outras opinións na 

realización dunha obra plástica en grupo a través da cal se comprobará se as alumnas e os 

alumnos aplican os coñecementos adquiridos sobre as técnicas, os materiais, os instrumentos, 

a distribución dos elementos plásticos na composición, planificando conxuntamente, 

elaborando e reelaborando e revisando o produto final. Valoraranse especialmente as actitudes 

de constancia e de esixencia progresiva na elaboración e na asunción de responsabilidades no 

traballo cooperativo. 

 

Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de formas e de cores 

sobre diferentes soportes. 

 

Con este criterio avaliarase a disposición a experimentar e indagar sobre os elementos da 

linguaxe plástica, sobre as transformacións que estes experimentan segundo a manipulación 

que se faga deles e sobre os resultados que se obteñen cando son tratados nun soporte ou 

noutro. Servirá tamén para comprobar se se teñen interiorizadas aprendizaxes sobre o 

tratamento dos materiais e sobre o uso que se lles pode dar á forma, á cor e á textura. 

 

 

Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos recursos que a 

linguaxe plástica e visual proporciona. 

 

Avaliarase a capacidade de autonomía e de expresión con que as rapazas e os rapaces 

afrontan a realización plástica, o grao de desenvolvemento da capacidade creadora e 

imaxinativa ao combinar, suprimir ou transformar os elementos artísticos dunha produción e a 

súa capacidade de representar situacións vinculadas á experiencia persoal. 

 

 

Usar adecuadamente as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de 

producións plásticas e musicais sinxelas. 
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Avaliarase o uso que o alumnado fai das TIC á hora de empregar algunhas aplicacións 

básicas para o tratamento da imaxe e do son e para a creación de producións propias. 

 

 

Identificar manifestacións musicais e plásticas propias de Galicia. 

 

Avaliarase se o alumnado é quen de recoñecer algunhas manifestacións musicais e plásticas 

propias do patrimonio cultural e artístico galego, valorándoas e apreciándoas como fórmulas 

de transmisión de valores culturais. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO  /  EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Axustar as accións do corpo aos cambios nas condicións da actividade, de maneira 

económica e eficaz, incidindo nos mecanismos de percepción, de decisión e de control motor. 

 

Trátase de comprobar o axuste do alumnado ás condicións e características específicas de cada 

situación motriz, dado que é preciso escoller o patrón motor axeitado en cada momento coa 

maior economía para cumprir o obxectivo proposto (eficiencia), atendendo aos mecanismos da 

aprendizaxe motora. 

 

 

Adaptar os desprazamentos, saltos e xiros a diferentes contornos que poidan presentar 

incerteza, sexan coñecidos ou descoñecidos. 

 

Preténdense avaliar as habilidades básicas, buscando adaptalas a condicións de execución 

cada vez máis complexas, así como a outros medios: medio natural, medio acuático... 

Valorarase a variedade de desprazamentos (carreira, cuadrupedia, reptación, propulsión...), de 

saltos (con ou sen carreira previa, cunha perna, coas dúas...) e de xiros (nos eixos 

lonxitudinal, transversal e antero-posterior). 

 

 

Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles de maneira controlada nos xogos ou 

actividades motrices e deportivas que o requiran, axustándose axeitadamente á situación no 

terreo de xogo, ás distancias e ás traxectorias. 

 

Compróbase o dominio que ten o alumnado das manipulacións e do manexo de obxectos e de 

móbiles en situacións de xogo e interactuando co resto das persoas participantes, tanto do 

equipo propio coma do contrario. Avaliarase a coordinación no lanzamento (adiantar a perna 

contraria ao brazo de lanzar); a adecuación deste ás condicións variables de cada situación 

motriz; a orientación do corpo en función da traxectoria, da dirección e da velocidade do móbil 

e a capacidade de anticipación. 

 

 

Incrementar globalmente a condición física, axustando a súa actuación ao coñecemento 

das propias posibilidades e limitacións corporais e de movemento. 

 

Valórase se o alumnado amosa unha predisposición de cara á mellora das súas capacidades 

físicas básicas. Farase especial fincapé en comprobar a dosificación do esforzo en función da 

propia capacidade, adaptando o exercicio ás posibilidades e limitacións. 

 

 

Construír composicións grupais interaccionando coas demais persoas, utilizando os 

recursos expresivos do corpo e do movemento, dos materiais e dos obxectos e atendendo a 

estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

 

Avalíase se os nenos e as nenas son capaces de expresar individualmente gran variedade de 
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situacións, de ideas, de emocións, de sentimentos, de estados de ánimo, de mensaxes... por 

medio da linguaxe corporal e apoiándose en varios aspectos e materiais. Con este criterio 

valórase tamén a capacidade para adecuarse a outras persoas e crear grupalmente un 

pequeno «espectáculo». Teranse en conta a creatividade, a soltura e a desinhibición. 

 

 

Identificar algunhas das relacións que se establecen entre a práctica correcta e habitual 

da actividade física e a mellora da saúde e da calidade de vida e actuar de acordo con elas. 

 

Quérese verificar se os alumnos e as alumnas son conscientes da relación que existe entre a 

actividade física practicada de forma coherente, axeitada e habitual e a mellora da saúde e da 

calidade de vida. Comprobarase a predisposición cara á realización de exercicio físico, cara á 

adopción de posturas correctas, cara á adquisición de hábitos de hixiene, cara á alimentación e 

hidratación axeitadas, cara á adopción de medidas de seguridade, cara ao rexeitamento de 

prácticas pouco saudables (inxestión de substancias nocivas, actividades físicas perigosas...) e 

cara á prevención de accidentes ao realizar actividade física. Valorarase o interese por buscar 

información variada e en distintos medios, así como a capacidade de reflexión crítica sobre as 

mensaxes que estes medios acheguen. 

 

 

Actuar coordinada e cooperativamente coas persoas que compoñen o propio equipo para 

resolver retos ou oporse aos do equipo contrario nun xogo ou actividade deportiva colectiva, 

establecendo relacións construtivas e equilibradas. 

 

Preténdense avaliar as relacións e interaccións coas demais persoas participantes nos xogos e 

deportes realizados. Atenderase ás accións de cooperación e de oposición (comunicación e 

contracomunicación motriz) e á axeitada ocupación do terreo de xogo. Terase en conta que as 

relacións entre as persoas participantes dun e doutro equipo sexan respectuosas, equilibradas 

e non discriminatorias. 

 

 

Identificar como valores fundamentais dos xogos e das actividades deportivas o esforzo 

persoal e as relacións co grupo, resolvendo de forma crítica as situacións conflitivas que poidan 

xurdir. 

 

 

Avalíase se as alumnas e os alumnos valoran o esforzo nos xogos e nos deportes practicados, 

o xogo limpo, as relacións coas demais persoas e a resolución pacífica dos conflitos e das 

desavinzas xurdidas. Prestaráselles atención á expresión de opinións, ao diálogo, ao debate e á 

adopción de criterios propios, así como á comprensión do punto de vista do resto das persoas, 

máis ca aos resultados da propia actividade (gañar ou perder). 

 

 

Coñecer, practicar e valorar xogos e deportes populares tradicionais de Galicia, 

recompilando información sobre eles e interesándose pola súa conservación. 

 

Búscase comprobar que o alumnado recompile e achegue información sobre xogos e xoguetes, 

deportes, danzas ou bailes propios de Galicia, facendo para iso traballo de campo, utilizando as 

TIC, a biblioteca da aula, a do centro, a municipal ou calquera outro medio. Avaliarase a 

práctica das ditas actividades e o interese pola súa transmisión e conservación. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO/EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA  

 

 

Amosar respecto polas diferenzas e características persoais propias e dos compañeiros e 

compañeiras. Valorar as consecuencias das propias accións e responsabilizarse delas.  
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A través deste criterio preténdese avaliar a capacidade de cada alumno e de cada alumna de 

recoñecerse como persoa orixinal e única e mais de valorarse axeitadamente a través do 

coñecemento dos seus puntos fortes e febles. Así mesmo, tamén se avaliará a capacidade de 

recoñecer e de valorar as características das persoas con que se relaciona, entendendo as 

diferenzas como formas distintas de ver o mundo que non teñen por que impedir as relacións 

entre as persoas. Neste senso, insístese na necesidade de que o alumnado desenvolva o 

pensamento consecuencial (previr as consecuencias que os seus actos poden causar a todos os 

niveis e asumilas), complementario do causal e do alternativo que xa debería posuír. 

 

 

Argumentar e defender as propias opinións, escoitar e valorar criticamente as opinións 

das demais persoas, amosando unha actitude de respecto e comprendendo que o que se 

axuíza ou desautoriza son opinións ou actuacións, nunca persoas. 

 

Este criterio pretende avaliar ata que punto os alumnos e as alumnas son quen de 

manexarse na súa vida cotiá, establecendo comunicacións positivas e construtivas en todas as 

situacións relacionais (actividade académica, xogos, actividades extraescolares, comedor, 

transporte escolar...) en que habitualmente desenvolven as súas actividades.  

 

Ademais, preténdese avaliar o modelo comunicativo que utiliza o alumnado habitualmente 

(pasivo, agresivo ou asertivo), a súa capacidade de recoñecemento (na propia persoa e 

noutras) e a súa autorregulación, así como a súa evolución cara a unha comunicación cada vez 

máis eficiente e eficaz como base de relacións positivas que posibilitarán unha convivencia 

enriquecedora a nivel individual e de grupo (a comunicación implica relación e a relación é a 

antítese da violencia). 

 

Serán obxecto de avaliación as habilidades sociais tanto intrapersoais (autocontrol, confianza 

nun mesmo, superación do malestar, resiliencia...) como interpersoais (escoita activa, 

mensaxes desde un mesmo e unha mesma, habilidades de comunicación...). 

 

 

Participar colaborativamente na elaboración das normas, aceptalas, asumilas como 

propias e incorporalas aos propios patróns de conduta. Reflexionar sobre as normas existentes 

na comunidade e sobre a súa importancia. 

 

Con este criterio avaliaremos o coñecemento que ten o alumnado das normas que regulan a 

súa convivencia cotiá e a capacidade que amosa de participar creativamente na súa 

elaboración ou revisión. Preténdese avaliar, así mesmo, o nivel de identificación e de respecto 

por elas. É moi importante a avaliación do proceso persoal seguido por cada alumno e cada 

alumna intimamente relacionado co seu nivel de desenvolvemento moral. 

 

 

Familiarizarse con algúns dos dereitos humanos recollidos na Declaración universal dos 

dereitos humanos e na Convención sobre os dereitos da infancia e cos principios de 

convivencia que recollen o Estatuto de autonomía e a Constitución española. Identificar os 

deberes máis relevantes asociados a eles. Recoñecer situacións en que non son respectados e 

participar en iniciativas (reais ou simuladas) de mellora delas. 

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de recoñecer situacións cotiás ou das que o 

alumnado pode ter información por diferentes vías (prensa, TV, a Internet, ONG...) en que os 

dereitos da infancia e das persoas non son respectados, desenvolvendo actitudes críticas e 

solidarias e achegando ideas ou propostas de actuación na medida das posibilidades dos 

rapaces e rapazas desta idade. Así mesmo, preténdese verificar o establecemento de relacións 

entre os dereitos individuais propios e alleos, os dereitos colectivos e os deberes con eles 

relacionados. 

 

 

Recoñecer e rexeitar prexuízos, situacións de discriminación, de marxinación e de 

inxustiza e interesarse por identificar os factores sociais, económicos, de orixe, de xénero ou 
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de calquera outro tipo que as provocan, así como por atopar posibles vías de mellora para as 

persoas que as sofren. Valorar a importancia das accións individuais, pero entendendo que se 

necesitan accións colectivas. 

 

Téntase avaliar a capacidade de recoñecer que hai persoas e grupos que sofren situacións de 

inxustiza (desprestixio, marxinación, violencia...) e que isto é debido a múltiples causas. 

Tamén se pretende que o alumnado desenvolva capacidades críticas cara a elas e cara ao 

pensamento de perspectiva (capacidade de pórse na situación da persoa e identificación 

emocional con ela), sendo quen de buscar, analizar e propor iniciativas que contribúan á súa 

posible mellora ou solución. Neste senso, cómpre avaliar tamén o nivel de identificación 

individual coa elaboración e co desenvolvemento de iniciativas de grupo para saber se a 

alumna ou alumno se sente partícipe e corresponsable destas iniciativas. 

 

 

Identificar o funcionamento dos servizos públicos presentes na vida cotiá do alumnado e 

a súa relación con diferentes institucións e mais recoñecer a necesidade de que toda a 

poboación contribúa ao seu correcto funcionamento, mantemento e mellora a través de 

comportamentos responsables e solidarios (uso deses servizos, pagamento de impostos...). 

Por extensión, familiarizarse con outros servizos non tan próximos ao alumnado, pero tamén 

presentes de maneira directa ou indirecta na súa vida. 

 

Trátase de avaliar o nivel de identificación do alumnado con aqueles servizos que lle son máis 

familiares (transporte, recollida de lixo, correos, sanidade, educación...) entendéndoos como 

propiedade colectiva compartida por toda a poboación. Así mesmo, téntase avaliar o 

coñecemento sobre como funcionan, sobre as condutas positivas e negativas en relación con 

eles e sobre o nivel de correlación existente entre o seu correcto funcionamento e o grao de 

benestar e de calidade de vida que nos proporciona, tanto individual como socialmente. 

 

Tamén se avaliará a capacidade de relación destes servizos con que as nenas e os nenos están 

máis familiarizados con outros que teñen presenza na súa vida aínda que dunha maneira máis 

difusa. 

 

 

Ser consciente da transcendencia presente e futura de accións habituais na vida cotiá do 

alumnado e da necesidade de realizalas seguindo pautas que teñen a súa base na reflexión e 

na análise individual e colectiva deses comportamentos. 

 

Téntase avaliar a capacidade de análise de diferentes accións realizadas na actividade diaria do 

alumnado (uso da auga, gasto de papel, hábitos de consumo persoal e familiar, produción e 

tratamento do lixo, riscos viarios, etc.) e a capacidade de relacionar esas accións con 

situacións prexudiciais para a vida no presente e no futuro. Así mesmo, valorarase a 

capacidade de ir introducindo melloras nos hábitos de vida propios e o interese por participar 

na elaboración e na difusión de actuacións preventivas. 

 

Concienciarse da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a Internet ou 

a publicidade nas decisións e opinións das persoas. 

 

Trátase de propiciar que o alumnado se inicie na comprensión das mensaxes subliminares e da 

ideoloxía encuberta presentes en textos e imaxes de diferente orixe, sendo quen de decatarse 

de que non sempre son transparentes e de que poden influír decisivamente nas súas condutas 

habituais e futuras. 

 

Así mesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar 

criticamente diferenciando información de opinión. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO /  LINGUA GALEGA E CASTELÁ 
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Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

observando as actitudes adecuadas e autorregulando as estratexias que fan efectiva a 

comunicación. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, 

sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

 

Trátase de avaliar a capacidade de intervir nas situacións comunicativas da aula respectando 

os hábitos de correcta participación, desde a fala e a escoita; usando adecuadamente os 

recursos verbais e non verbais así como as estratexias elementais nun acto de comunicación. 

 

 

Comprender textos orais diversos interpretando as intencións explícitas así como as 

intencións, valores e opinións non explícitos. 

 

Preténdese avaliar a capacidade de obter e seleccionar informacións e a de establecer relacións 

entre as informacións orais procedentes da escola e dos medios de comunicación 

transcendendo da literalidade do texto para facer deducións e inferencias elementais, así como 

para interpretar aspectos implícitos como a ironía, a retranca ou o dobre sentido e ser quen de 

entrever mensaxes subliminais. 

Así mesmo, avalíase a capacidade de distinguir información de opinión e a de reflexionar 

sobre as técnicas empregadas no proceso de comprensión, de cara a aprender a aprender.  

 

 

Expresarse oralmente con corrección, usando diferentes textos segundo a situación 

comunicativa de que se trate e empregando os recursos lingüísticos e non lingüísticos que 

cumpran.  

 

Constatarase a capacidade das nenas e dos nenos para producir textos orais de tipoloxía 

variada adecuados ás diferentes situacións (formais e informais) e necesidades con progresiva 

coherencia, corrección léxica, organización e control de dicción, empregando o rexistro 

lingüístico adecuado e usando os recursos non verbais apropiados como medios de potenciar a 

expresividade. Valorarase: a capacidade de producir oralmente relatos, noticias, anuncios, 

exposicións, explicacións sinxelas e reflexións; a capacidade de comunicar do xeito máis claro 

e correcto posible; a capacidade de recoñecer a utilidade de técnicas non verbais para facerse 

entender mellor; a habilidade para iniciar, soster e finalizar as conversas entre iguais nas 

relacións sociais. 

 

 

Producir textos orais a partir de textos preexistentes da literatura oral popular (refráns, 

ditos, lendas, contos, adiviñas, cantigas, cancións, romances) co ritmo e a entoación 

adecuados. 

 

Preténdese avaliar o uso da lingua oral gozando de textos de tradición oral popular, así como a 

capacidade de usar recursos expresivos e creativos en tarefas de dramatización, de recreación 

ou de memorización destes textos. 

 

Buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres 

sentidos. 

 

Téntase avaliar a capacidade do alumnado para localizar e extraer a información en textos 

escritos de diversa tipoloxía e formato para comprender o sentido do texto e as relacións 

esenciais entre os diferentes elementos: discernindo a información principal da secundaria; 

analizando elementos que inflúen na comprensión (estrutura, vocabulario, contexto, soporte); 

utilizando estratexias para resolver dúbidas (uso de dicionarios, busca de información 

complementaria, ampliación de datos, relectura, contraste coas compañeiras e compañeiros); 

usando diferentes tipos de lectura (rápida, selectiva, integral) e estratexias diferenciadas para 

determinar o relevante (subliñado, esquematización). 
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Interpretar e integrar as concepcións previas e ideas propias coas contidas nos textos 

comparando e contrastando informacións variadas. 

 

Comprobarase se o alumnado manexa con autonomía informacións contidas en textos de 

diferente tipoloxía: utilizando estratexias para resolver dúbidas; confrontando información 

procedente deles coa propia; contrastando os datos obtidos; elaborando esquemas simples 

que recollan a información fundamental; formulando xuízos persoais sobre o lido con 

argumentos e amosando actitude crítica ante calquera texto que comporte algún tipo de 

discriminación. 

 

 

Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e 

expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás da aula de xeito 

coherente, usando o máis adecuadamente posible estratexias de planificación, de 

textualización e de revisión e empregando soportes variados, incluídos os  dixitais. 

 

Verificarase que as alumnas e os alumnos son capaces de expresarse por escrito con 

progresiva cohesión e coherencia seguindo os pasos da produción textual (planificación e 

textualización adecuada). 

 

 

Avaliarase a importancia que o alumnado lle dá á lingua escrita no intercambio social, así 

como a capacidade de elaborar textos diversos. 

 

Farase fincapé na observación dunha presentación definitiva adecuada e correcta en relación 

coas normas do sistema da lingua. 

 

 

Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión, atendendo á 

dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás diversas situacións 

funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén gozo escoitando, ler para dar a coñecer 

un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de localizar) facendo 

participar a audiencia da súa interpretación. 

 

Preténdese constatar a capacidade expresiva e comprensiva cando se len textos habituais en 

voz alta (logo de lectura silenciosa) e a capacidade de realizar lectura dramatizada de textos 

literarios contando coa improvisación vocal, facendo fincapé fundamentalmente na velocidade, 

ritmo, intensidade de voz, entoación, pausado e dicción. 

Buscarase valorar a habilidade para controlar o proceso lector. 

 

 

Coñecer textos de literatura infantil en galego e castelán adecuados ao ciclo coa 

finalidade de que sirvan de modelos para a escritura creativa e de recursos para a lectura por 

pracer. 

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de gozar autonomamente con diferentes 

textos literarios escritos, adecuados aos intereses do alumnado e ao ciclo. 

 

 

Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como os seus diferentes departamentos, con 

autonomía abonda, comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e mellora.

  

 

Avalíase a capacidade de usar as diferentes bibliotecas e os espazos específicos destas de xeito 

autónomo, amosando coñecemento básico de usuaria e usuario e observando as 

normas.Valorarase a capacidade de colaboración no coidado, dinamización e mantemento da 

biblioteca e a manifestación de preferencias na selección de lecturas expresando as propias 

opinións sobre elas. 
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Analizar textos orais e escritos producidos en diferentes variedades da lingua galega 

e castelá. 

 

Avalíase a capacidade do alumnado de analizar de xeito guiado textos en diferentes variedades 

da lingua galega e castelá (alumnos doutras nacionalidades) para reflexionar sobre a expresión 

e a comprensión, partindo sempre da súa realidade máis inmediata e valorando a diversidade 

lingüística como riqueza cultural. 

 

 

Analizar criticamente os textos e reflexionar sobre o seu contido identificando a 

estrutura, o uso da linguaxe e o punto de vista da autora ou do autor a partir dos cambios que 

se poden producir nos elementos textuais efectuando modificacións variadas neles.  

 

Trátase de observar a capacidade de recoñecer os efectos na comprensión e expresión que se 

producen en elementos do texto cando, xogando con diferentes aspectos deste, se realizan 

modificacións como: cambios de orde, insercións, supresións, recomposicións, modificacións 

léxicas.... 

 

 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, e como 

apoio á comprensión e á produción de textos. 

 

Preténdese avaliar o coñecemento e uso de terminoloxía específica (nome, verbo, tempo 

verbal, determinante, adxectivo e nexos) que lle permita ao alumnado debater sobre a súa 

produción oral e escrita, explicar o que aprende e falar da propia lingua. 

 

 

Establecer relacións entre as diversas linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado 

para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos comunicativos. 

     

Quérese avaliar se o alumnado pode atopar relacións e interferencias doutros idiomas, e se é 

quen de observar regularidades sintácticas, ortográficas, morfolóxicas... en diferentes textos 

procedentes das linguas que se falan en Galicia.  

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA CASTELÁ 

 

 

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

observando as actitudes adecuadas e autorregulando as estratexias que fan efectiva a 

comunicación. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, 

sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

 

Trátase de avaliar a capacidade de intervir nas situacións comunicativas da aula 

respectando os hábitos de correcta participación, empregando as calidades que debe posuír 

quen fala, recoñecendo as calidades de quen escoita e mais usando adecuadamente os 

recursos non verbais e as estratexias elementais para percibir reaccións. 

 

 

Comprender textos orais diversos interpretando as intencións explícitas, así como as 

intencións, valores e opinións non explícitas. 

 

Preténdese avaliar a capacidade de obter e seleccionar informacións e a de establecer relacións 

entre as informacións orais procedentes da escola e dos medios de comunicación 

transcendendo da literalidade do texto para facer deducións e inferencias elementais, así como 

para interpretar aspectos implícitos como a ironía, a retranca ou o dobre sentido, e entrever 
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mensaxes subliminais. 

Así mesmo, avalíase a capacidade de distinguir información de opinión e a de reflexionar 

sobre os mecanismos que se relacionan coa comprensión, de cara a aprender a aprender.  

 

 

Expresarse oralmente con corrección, usando diferentes textos orais segundo a situación 

comunicativa de que se trate e empregando os recursos lingüísticos e non lingüísticos que 

sexan precisos. 

 

Constatarase a capacidade das nenas e dos nenos para producir textos orais de tipoloxía 

variada adecuados ás diferentes situacións (formais e informais) e necesidades con progresiva 

coherencia, corrección léxica, organización e control de dicción, empregando o rexistro 

lingüístico adecuado e usando os recursos non verbais apropiados como medios de potenciar a 

expresividade. Valorarase: a capacidade de producir oralmente relatos, noticias, anuncios, 

exposicións, explicacións sinxelas e reflexións; a capacidade de comunicar do xeito máis claro 

e correcto posible; a capacidade de recoñecer a utilidade de técnicas non verbais diversas con 

vistas a facerse entender mellor; a habilidade para iniciar, soster e finalizar as conversas entre 

iguais nas relacións sociais. 

 

 

Producir textos orais a partir de textos preexistentes da literatura oral popular (refráns, 

ditos, conxuros, lendas, contos, adiviñas, cantigas, cancións, romances) co ritmo e a entoación 

adecuados. 

 

Preténdese avaliar o uso da lingua oral gozando de textos de tradición oral popular, así como a 

capacidade de usar recursos expresivos e creativos en tarefas de dramatización, de recreación 

ou de memorización destes textos. 

 

 

Buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres 

sentidos.  

 

Téntase avaliar a capacidade do alumnado para localizar e extraer a información en textos 

escritos de diversa tipoloxía e formato para comprender o sentido do texto ou hipertexto e as 

relacións esenciais entre os diferentes elementos:discernindo a información principal da 

secundaria; analizando elementos que inflúen na comprensión (estrutura, vocabulario, 

contexto, soporte); utilizando estratexias para resolver dúbidas (uso de dicionarios, busca de 

información complementaria, ampliación de datos, relectura, contraste coas compañeiras e 

compañeiros); usando diferentes tipos de lectura (rápida, selectiva, integral...) e estratexias 

diferenciadas para determinar o relevante (subliñado, esquematización). 

 

 

Interpretar e integrar as concepcións previas e ideas propias coas contidas nos textos, 

comparando e contrastando informacións variadas. 

 

Comprobarase se o alumnado manexa con autonomía informacións contidas en textos de 

diferente tipoloxía e en hipertextos: utilizando estratexias para resolver dúbidas, confrontando 

información procedente destes coa propia, contrastando os datos obtidos, elaborando 

esquemas simples que recollan a información fundamental, formulando xuízos persoais sobre o 

lido con argumentos e amosando actitude crítica ante calquera texto que comporte algún tipo 

de discriminación. 

 

 

Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e 

expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás da aula de xeito 

coherente, usando o máis adecuadamente posible estratexias de planificación, de 

textualización e de revisión e empregando soportes variados, incluídos os  dixitais. 
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Verificarase que as alumnas e os alumnos sexan capaces de expresarse por escrito en 

progresión de cohesión e de coherencia seguindo os pasos da produción textual (planificación, 

textualización adecuada). 

Avaliarase a importancia que o alumnado lle dá á lingua escrita no intercambio social, así 

como a capacidade de elaborar textos diversos. 

Farase fincapé na observación dunha presentación definitiva adecuada e correcta en 

relación coas normas do sistema da lingua. 

 

 

Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión atendendo á 

dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade adecuados ás diversas situacións 

funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén gozo escoitando, ler para dar a coñecer 

un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de localizar), facendo 

participar á audiencia da interpretación dela. 

 

Preténdese constatar a capacidade expresiva e comprensiva cando se len textos 

habituais en voz alta (logo de lectura silenciosa) e a capacidade de realizar lectura 

dramatizada de textos literarios contando coa improvisación vocal, facendo fincapé 

fundamentalmente na velocidade, ritmo, intensidade de voz, entoación, pausado e dicción. 

Valorarase a habilidade para controlar o proceso lector. 

 

 

Coñecer textos de literatura infantil adecuados ao ciclo coa finalidade de que sirvan de 

modelos para a escritura creativa e de recursos para a lectura por pracer. 

 

Este criterio avalía a capacidade de gozar autonomamente con diferentes textos literarios 

escritos adecuados aos seus intereses e ao ciclo. 

 

 

Usar as bibliotecas da aula e do centro e os seus diferentes departamentos con 

autonomía abonda, comprendendo como se organiza, e colaborando no seu coidado e mellora. 

 

Avalíase a capacidade de usar as diferentes bibliotecas e os espazos específicos destas de xeito 

autónomo, amosando coñecemento básico de usuaria e usuario e observando as normas.  

Valorarase a capacidade de colaboración no coidado, dinamización e mantemento da biblioteca 

e a manifestación de preferencias na selección de lecturas expresando as propias opinións 

sobre elas. 

 

 

Analizar criticamente os textos e hipertextos e reflexionar sobre o seu contido, 

identificando a estrutura, o uso da linguaxe e o punto de vista da autora ou do autor a partir 

dos cambios que se poden producir nos elementos textuais efectuando modificacións variadas 

neles. 

 

Trátase de observar a capacidade de recoñecer os efectos na comprensión e expresión que se 

producen en elementos do texto cando, xogando con diferentes aspectos deste, se realizan 

modificacións como: cambios de orde, insercións, supresións, recomposicións, modificacións 

léxicas... 

 

 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, e como 

apoio á comprensión e á produción de textos. 

 

Preténdese avaliar o coñecemento de terminoloxía específica ( nome, verbo, tempo verbal, 

determinante, adxectivo e nexos) que lle permita ao alumnado debater sobre a súa produción 

oral e escrita, explicar o que aprende e falar da propia lingua. 
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Establecer relacións entre as diversas linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado 

para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos comunicativos. 

 

Quérese avaliar se o alumnado pode atopar relacións e interferencias doutros idiomas e se é 

quen de observar regularidades sintácticas, ortográficas, morfolóxicas... en diferentes textos e 

hipertextos procedentes das linguas que se falan en Galicia. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO  /  LINGUA ESTRANXEIRA  

 

Valorar a lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a 

rapaces e rapazas doutras culturas que teñen formas de vida diferentes da propia e para 

descubrir algúns aspectos culturais diferentes e semellantes á identidade galega través de 

diferentes canles de comunicación. 

 

Con este criterio avaliarase a actitude positiva de respecto cara á aprendizaxe dunha nova 

cultura e o interese por descubrir semellanzas e diferenzas coa identidade propia. Valorarase 

tamén o esforzo por empregar a lingua estranxeira para establecer relacións persoais a través 

de correspondencia escolar utilizando as novas tecnoloxías, tanto na interacción oral como na 

elaboración de comunicacións escritas. 

 

 

Empregar a lingua estranxeira como instrumento para a construción de novas 

aprendizaxes que non sexan puramente lingüísticas (obradoiro de solidariedade, de educación 

viaria, aprendizaxe e práctica dun xogo deportivo, dunha técnica artística...). 

 

Trátase de valorar a capacidade para empregar e identificar a lingua estranxeira non só 

como instrumento de comunicación e de convivencia, senón tamén como medio de acceso ao 

coñecemento. 

 

 

Comprender o sentido global de mensaxes orais significativas e identificar informacións 

específicas destas emitidas en diferentes situacións de comunicación, procedentes de distintas 

fontes e en diversos formatos. 

 

Avalíase con este criterio a capacidade de comprender mensaxes, informacións e conversas 

claras e sinxelas emitidas en diferentes contextos situacionais e mediante diversos formatos e 

fontes; mensaxes, informacións e conversas en que se utilicen as expresións e o vocabulario 

máis frecuente sobre o contorno persoal e familiar básico, os xogos, os deportes, os contidos 

abordados noutras áreas e outros temas actuais do interese do alumnado. Avaliarase tamén a 

utilización de estratexias para comprender os textos orais, tales como relacionar elementos do 

texto e do contexto, prescindir de comprender o significado de palabras que non son esenciais 

e deducir o sentido de vocábulos e de estruturas. 

 

 

Manter conversas cotiás sobre temas de interese coñecidos e traballados con 

anterioridade en situacións de comunicación funcionais, respectando as normas básicas dos 

intercambios, como esperar a quenda, escoitar e mirar a quen fala e interesarse polas 

intervencións alleas. 

 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é quen de comunicarse en situacións 

habituais sobre temas coñecidos e traballados previamente para expresar necesidades 

inmediatas como facer peticións, organizar a actividade, traballar en equipo, pedir aclaracións 

ou axuda. Avalíase a capacidade de utilizar expresións e enunciados para falar en termos 

sinxelos sobre a súa familia e outras persoas, sobre o tempo atmosférico, a roupa, os libros, os 

xogos e sobre contidos das diferentes áreas. Tamén se valorará a actitude coa que participa 

nos intercambios e se manifesta interese polas intervencións das demais persoas. 
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Localizar en mensaxes escritas en diversos formatos, e relacionadas cos intereses dos 

rapaces e das rapazas, información explícita e realizar inferencias directas baseadas no 

contexto.  

 

Este criterio avalía a capacidade de ler e de identificar e entender información ou ideas 

relevantes explícitas en textos, máis complexos e extensos ca nos ciclos anteriores, que traten 

temas do interese do alumnado. Tamén se valora a habilidade para transcender o significado 

superficial e facer inferencias directas baseadas no texto e no contexto, así como para 

transferir coñecementos doutras linguas. 

 

 

Compoñer mensaxes escritas significativas atendendo ás persoas a quen van dirixidas, 

ao tipo de texto e á finalidade, tanto en soporte papel como dixital, e elaboradas de forma 

cooperativa.  

 

Avaliar a capacidade do alumnado de producir, a partir de modelos, textos curtos e diversos 

sobre temas relacionados cos seus intereses atendendo aos diferentes elementos da 

comunicación. Valorarase especialmente a atención prestada ás fases de produción do texto 

(planificación, xeración de ideas, textualización-organización en parágrafos e revisión) e a 

negociación no grupo para chegar ao resultado final. 

 

 

Usar formas e estruturas básicas propias da lingua estranxeira, incluíndo aspectos de 

ritmo, de acentuación, e de entoación en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa.  

 

Trátase de coñecer a capacidade de producir progresivamente, con maior corrección e 

intelixibilidade, aspectos fonéticos, de ritmo, de acentuación e de entoación da lingua 

estranxeira durante a participación activa en actividades diversas a partir de modelos. 

 

 

Empregar algunhas estratexias para aprender a aprender, como facer preguntas 

pertinentes para obter información, pedir aclaracións, utilizar dicionarios bilingües e 

monolingües, acompañar a comunicación con xestos, buscar, recompilar e organizar 

información en diferentes soportes, utilizar as TIC para contrastar e comprobar información e 

identificar algúns aspectos que axudan ao alumnado a aprender mellor. 

 

 

Este criterio pretende avaliar a utilización de estratexias básicas que favorecen o proceso 

de aprendizaxe. Tamén se avaliará a capacidade de ir valorando os propios progresos e de 

identificar recursos e estratexias que lle axudan ao alumnado a aprender mellor. 

 

 

Amosar comprensión, tolerancia e respecto cara ás diferenzas de todo tipo, adoptando 

unha actitude positiva ante culturas e opinións alleas. 

 

Trátase de comprobar o coñecemento e a valoración do alumnado sobre a realidade plural do 

mundo onde vive e a súa actitude aberta e positiva cara ás diferenzas. 

 

 

Aplicar estratexias que favorezan a creatividade na produción de mensaxes próximas ao 

alumnado a partir dun contexto concreto e utilizando a educación artística, as tecnoloxías da 

comunicación e da información... 

 

Preténdese avaliar a capacidade dos nenos e das nenas de crear as súas propias mensaxes 

comunicativas, tomando como exemplo modelos actuais dos diferentes medios e empregando 

as diversas linguaxes que posibilitan a comunicación: verbal, non verbal, artística, audiovisual 
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e informática. 

 

 

Recoñecer, identificar e valorar algúns aspectos socioculturais do país ou países onde se 

fala a lingua estudada, identificando semellanzas e diferenzas coa nosa realidade. Demostrar 

curiosidade e interese por buscar información a través de diferentes medios. 

 

Preténdese comprobar se o alumnado coñece, identifica e localiza algúns aspectos 

socioculturais dos países onde se fala a lingua estranxeira e se é quen de establecer 

comparacións construtivas coa cultura propia, avanzando nunha conciencia intercultural.  

 

 

Amosar confianza e interese por transmitir diferentes aspectos da propia cultura a outros 

nenos e nenas empregando o idioma estranxeiro oralmente e por escrito e valorando 

positivamente o que desde a nosa cultura podemos ofrecer. 

 

Trátase de que o alumnado sexa consciente da importancia da súa propia identidade e de 

que amose confianza ao transmitir aspectos significativos desta. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TERCEIRO CICLO  /  MATEMÁTICAS  

 

Resolver e formular problemas para os que cumpra recoñecer os aspectos cuantitativos 

da vida cotiá que se poden expresar empregando números e para os que haxa que ler, 

escribir, comparar, seriar, descompoñer, representar e ordenar (utilizando razoamentos 

apropiados) distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccións e decimais ata as 

centésimas). 

 

Con este criterio preténdese comprobar que se manexan, en situacións de resolución de 

problemas da vida real, diferentes tipos de números, interpretando o seu valor e as súas 

funcións (contar, medir, ordenar, expresar particións, codificar informacións, distinguir 

elementos) e sendo quen de intercalar números escritos de diferentes xeitos. 

 

 

Utilizar os números decimais, os fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para interpretar 

e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade de identificar e utilizar diferentes tipos de 

números como operadores na interpretación e na resolución de problemas. 

Compróbase a utilización deses números en contextos reais (situacións de compra, 

gastos, orzamentos...), establecendo equivalencias e correspondencias entre eles. 

 

 

Resolver problemas sinxelos, anticipando unha solución razoable, buscando o proceso de 

resolución máis adecuado, amosando actitudes de valoración das diferentes estratexias e 

perseveranza na busca de datos e de solucións precisas. Expresar de xeito ordenado e claro, 

oralmente e por escrito, o proceso seguido na resolución de problemas. 

 

Este criterio está dirixido a comprobar a capacidade na resolución de problemas, atendendo ao 

proceso seguido (en que se observan as fases de decodificación, modelización, verificación e 

explicitación) que implica: planificación; anticipación; hipotetización; relectura; verbalización; 

xuízo crítico; colaboración activa e responsable no traballo en equipo; valoración das achegas 

das outras persoas; perseveranza na busca de solucións e dos datos precisos; confianza nas 

propias capacidades; consciencia, control e revisión do proceso e habilidade para empregar 

máis dun procedemento de resolución. 

Trátase de verificar que, ante un problema, as alumnas e os alumnos tentan resolvelo de 

forma lóxica e reflexiva e que valoran a importancia que  a orde e a claridade teñen en todo o 

proceso. 
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Realizar operacións e cálculos numéricos sinxelos, en situacións de resolución de 

problemas, mediante diferentes procedementos (incluído o cálculo mental) que fagan 

referencia implícita ás propiedades das operacións. Amosar gusto pola presentación ordenada 

e clara dos cálculos e dos resultados. 

 

 Comprobarase a capacidade de operar cos números coñecendo a xerarquía das operacións, 

amosando automatismo dos algoritmos das operacións básicas, utilizando as propiedades das 

operacións (cando facilitan a realización de cálculos) e as estratexias persoais, usando 

diferentes procedementos (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora, 

ordenador) segundo a natureza do cálculo e a súa complexidade, coidando o emprego dos 

instrumentos de cálculo, decidindo sobre a razoabilidade dun resultado obtido e mais 

presentando os cálculos e resultados de xeito ordenado e claro. 

 

 

Seleccionar, en contextos de resolución de problemas familiares, os instrumentos e 

unidades de medida usuais máis adecuados, facendo previamente estimacións e expresando 

con precisión medidas de lonxitude, de superficie, de peso, de capacidade, de amplitude de 

ángulos e de tempo. 

 

Con este criterio preténdese detectar a capacidade de solucionar problemas de medida con 

planificación,selección e uso dos instrumentos axeitados en cada caso;  desenvolvendo 

estratexias persoais para medir,facendo estimacións e previsións razoables; utilizando  as 

unidades de medida máis usuais en función do obxecto de medición e identificando algunhas 

medidas tradicionais usadas na bisbarra, pero valorando as vantaxes de dispor dun sistema 

convencional de medida; convertendo, se cumprir, unhas unidades noutras da mesma 

magnitude; expresando os resultados das medicións que se realicen nas unidades de medida 

máis adecuadas; comprendendo que a medida é unha aproximación e que a unidade escollida 

afecta a precisión e mais explicando oralmente e por escrito, con progresiva autonomía, os 

razoamentos e procesos levados a cabo. 

 

 

Interpretar representacións espaciais (bosquexo dun itinerario, planos de casas e 

maquetas) realizadas a partir dun sistema de referencia e de obxectos e situacións familiares 

coa finalidade de resolver problemas. 

 

Este criterio pretende avaliar o desenvolvemento da capacidade de interpretar bosquexos, 

planos e maquetas sinxelas que representan espazos familiares para resolver problemas.  

 

Valórase a situación e a descrición de figuras nunha representación espacial por medio de 

coordenadas, de puntos de referencia e de distancias. 

Tamén se comprobará a utilización de sistemas cada vez máis convencionais de representación 

espacial para obter ou comunicar información relacionada co espazo próximo. 

 

 

Empregar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, 

perímetro e superficie para describir, comprender e resolver problemas de situacións da vida 

cotiá.  

 

É importante detectar se o alumnado coñece estas nocións e sabe usar os termos 

correspondentes para comprender e emitir informacións sobre a vida cotiá, a natureza e a 

arte, e en particular se son utilizadas no razoamento e na resolución de problemas 

xeométricos do contorno. 

 

Valorarase a capacidade de usar medios pertinentes para medir perímetros e áreas de 

figuras xeométricas e a de calculalos experimentalmente ou mediante a descomposición 

noutras máis sinxelas realizando, se cómpre, estimacións acordes coa idade do alumnado e 

amosando razoamento espacial na análise de propiedades das figuras. 
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Resolver e formular problemas en que cumpra realizar, ler, interpretar e comunicar con 

representacións gráficas resultados dun conxunto de datos relativos ao contorno  inmediato. 

 

Trátase de comprobar, en actividades de resolución e de formulación de problemas, a 

capacidade do alumnado para recoller (a través de enquisas, de observación, de medición) e 

para rexistrar unha información que se poida cuantificar; de utilizar algúns recursos sinxelos 

de representación gráfica (como táboas de datos, barras, diagramas lineais) e de comprender, 

analizar criticamente e comunicar a información así expresada. 

 

Valorarase tamén o uso de programas informáticos para deseñar gráficas sinxelas. 

 

 

Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, seguro, 

igual ou máis ou menos probable) de xogos sinxelos de azar para comprobar o dito resultado.

  

 

Comprobarase que as nenas e os nenos comezan a facer predicións sinxelas e estimacións en 

situacións aleatorias; a constatar en situacións cotiás e de xogos de azar que hai sucesos 

imposibles, sucesos que con case toda seguridade se producen, ou que se repiten, sendo esa 

repetición máis ou menos probable; a usar terminoloxía de azar acorde coa súa idade. Trátase 

de verificar, pois, nocións baseadas na súa experiencia. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 3.º CICLO  /  RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA  

 

 

Saber identificar algúns signos e símbolos representativos do fenómeno relixioso na 

antigüidade. 

 

Relacionar as grandes relixións vixentes, descubrindo as súas principais semellanzas e 

diferenzas. 

 

Distinguir o sentido último da vida segundo as relixións monoteístas. 

 

Saber diferenciar as concepcións sobre a salvación do home no Hinduísmo e o Budismo. 

 

Comentar algúns textos do Novo Testamento onde se manifesta a humanidade e a 

divindade de Xesucristo. 

 

Describir qué consecuencias ten no ser humano o feito de ser creado e amado por Deus 

como fillo. 

 

Sintetizar os puntos esenciais sobre a salvación do home realizada por Xesucristo, e 

razoar como Deus se nos dá a través dos sacramentos. 

 

Sinalar en textos evanxélicos a orixe da Igrexa e a súa finalidade de salvación. 

 

Describir a misión dos membros da Igrexa como continuidade da misión de Xesucristo. 

 

Especificar o servizo eclesial que os apóstolos e os seus sucesores prestan ao pobo de 

Deus, e distinguir o significado das palabras apóstolo, xerarquía e Colexio Episcopal. 

 

Situar e valorar a presenza da Virxe María nos momentos culminantes da vida de Cristo, 

recoñecendo que ocupa un lugar especial na salvación. 

 

Razoar o valor da liberdade e a responsabilidade dos propios actos á luz do Evanxeo, e 

saber aplicar o mandamento do amor ás situacións cotiás. 
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Identificar algunhas institucións da Igrexa dedicadas á axuda aos necesitados. 

 

Sinalar e respectar os valores das distintas relixións e a súa contribución á cultura. 

 

Interpretar o significado transcendente da arte relixiosa, e distinguir as festas civís das 

festas  cristiás. 

Resumir a fe da Igrexa acerca da vida eterna. 

 

 

 7.CONTIDOS MÍNIMOS NAS ÁREAS INSTRUMENTAIS 

 

   ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 

  

BLOQUE 1 – Números e operacións (Bloques 1, 2, 3 e 4 das probas) 

 

Le, escribe, compara, descompón números de ata oito cifras. 

 

Recoñece e calcula os múltiplos e divisores dun número natural. Clasifica os números en 

primos e compostos. 

 

Le, escribe e calcula o valor dunha potencia. 

 

Realiza cálculos mentais sinxelos. Mostra axilidade no cálculo. 

 

Le, escribe e compara fraccións, números mixtos e números decimais e realiza cálculos 

de suma, resta, multiplicación e división. 

 

Aplica as operacións de suma, resta, multiplicación e división á resolución de problemas 

con operacións combinadas, seguindo un procedemento claro. 

 

Utiliza a calculadora para comprobar resultados. 

 

 

 

BLOQUE  2 – Medida (Bloque 5 das probas 

 

Recoñece e usa as unidades de lonxitude, capacidade e masa.Ten o  concepto de 

superficie. 

 

 Coñece, efectúa cálculos e realiza problemas con unidades de tempo e moeda. 

 

 Utiliza instrumentos de medición: regra, metro. 

 

  Aprecia o valor das medicións na vida real. 

 

 

 

BLOQUE 3 -  Espazos e formas (Bloques 6, 7 e 8 das probas) 

 

Coñece e aplica as nocións básicas de recta, semirrecta, segmento, paralelas,                

perpendiculares e ángulo, usando o instrumental axeitado (regra,escuadra e transportador). 

 

Recoñece, clasifica e debuxa figuras planas e identifica os seus elementos.   

 

Recoñece e debuxa circunferencia e círculo e os seus elementos principias.  

 

Aplica os coñecementos anteriores para cálculos da vida real (perímetro). 
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Manipula, compara, describe  e clasifica corpos xeométricos: cubo, prisma, pirámide, 

cono e  esfera. 

Mostra interese pola precisión na representación de formas xeométricas. 

 

 

 

BLOQUE  4 – Tratamento da información (Bloque 9 das probas) 

 

Representa graficamente a información mediante táboas de datos, diagramas de barras, 

lineáis, de sectores. 

 

Obtén e emprega a información para a realización de gráficos. 

 

Interpreta distintas representacións gráficas de datos do contorno. 

 

Valora a linguaxe gráfica como forma de comunicación e representación. 

 

 

         ÁREAS DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ 

 

COMUNICACIÓN ORAL (escoitar e falar) 

(Bloques 1, 2, e 3 das probas: comunicación, comprensión e expresión oral) 

Atende e escoita na clase.  

 

Amosa interese por comunicarse. 

 

Participa de forma constructiva en diferentes situacións de comunicación (diálogos, 

coloquios, asembleas, debates…), respectando as normas que fan posible o intercambio 

comunicativo. 

 

Comprende ordes, mensaxes e expresións orais ( explicacións, instruccións dos mestres, 

expresións dos compañeiros…) 

 

Capta e comprende o sentido global de mensaxes orais. 

 

Constrúe frases correctamente en situacións cotiás. 

 

Utiliza frases interrogativas, narrativas ou exclamativas. 

 

Expresa correctamente as súas ideas, opinións, vivencias, feitos cotiáns, sentimentos…, 

de forma razoada e lóxica. 

Realiza definicións, descricións, narracións orais… 

 

Utiliza un vocabulario axeitado ao contido do texto oral. 

 

Memoriza e reproduce cancións, poemas, contos, adiviñas, trabalinguas… 

 

Asocia a información recibida oralmente coas situacións cotiás, coa vida diaria. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA (ler e escribir) 

(Bloques 4,5 e 6 das probas: lectura, comprensión e expresión escrita) 

 

Le con ritmo, velocidade e entoación axeitados. 

 

Ten boa comprensión lectora. 

 

Distingue nun texto as ideas principais das secundarias. 
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Amosa interese e curiosidade pola lectura. 

 

Produce textos escritos empregando oracións con sentido. 

 

Escribe, definicións, descricións, narracións, contos, historias, cartas… 

 

Utiliza nos seus escritos frases interrogativas, narrativas ou exclamativas. 

 

Usa a ortografía natural nas súas produccións escritas. 

 

Usa o diccionario e os libros de consulta. 

 

Manifesta curiosidade e interese pola producción de textos escritos. 

 

Valora os textos escritos como forma de comunicación. 

 

ANÁLISE E REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA (vocabulario, gramática, ortografía...) 

 

(Bloques 7, 8, e 9: vocabulario, ortografía e gramática) 

 

Forma diferentes clases de familias de palabras. 

 

Identifica e usa palabras compostas. 

 

Recoñece as palabras polisémicas. 

 

Identifica sinónimos  e antónimos. 

 

Coñece e usa diferentes clases de palabras: nomes (comúns, propios, individuais, e 

colectivos), artigos (e contraccións máis usadas), adxectivos, pronomes persoais, verbos... 

 

Asocia cada artigo cun nome dado. 

 

Identifica o xénero e o número das palabras.  

 

Identifica algúns prefixos e sufixos. Coñece o seu significado. 

 

Coñece o aumentativo, diminutivo e despectivo dunha palabra dada. 

 

Identifica os verbos dun texto. 

 

Distingue o presente, pasado e futuro  dos verbos. 

 

Emparella cada pronome persoal coa súa forma verbal. 

 

Clasifica palabras alfabeticamente. 

 

Ordena frases ou oracións desordenadas. 

 

Completa frases ou oracións coas palabras omitidas. 

 

Recoñece e utiliza distintos  tipos de oracións (negativas, afirmativas, exclamativas, 

interrogativas, dubitativas, compostas…) 

 

Identifica as partes da oración: suxeito e predicado. 

 

Realiza resumos de textos (orais e escritos). 

 

Usa na escritura os coñecementos ortográficos traballados: 
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Ortografía da palabra:    

   

Sempre: 

 

 *uso da maiúscula nos nomes propios e o comezo da oración 

 *br/bl 

 *m antes de p e b 

 *r/rr 

 *c/z/q    

 *g/gu/gü    

 *s/x   

 * y/i 

   

Nas palabras moi usadas ou copiadas: 

 

  * b/v 

 * h  

 * g/j  

 * ll/y 

 *palabras rematadas en z/d 

 *acentuación de agudas graves e esdrúxulas. 

 

Ortografía da oración: 

 

 *(.) ao final da oración 

 *(,) nas enumeracións 

 *(:) no encabezamento das cartas 

 *(¿ ,¡ ) nas preguntas e exclamacións 

Manifesta interese por presentar os seus escritos limpos e sen erros ortográficos. 

 

COMUNICACIÓN VERBAL E NON VERBAL 

 

Interpreta e le símbolos, sinais e imaxes. Usa a linguaxe non verbal.. 

 

Realiza sinxelas dramatizacións. 

 

Valora e utiliza os diferentes tipos da linguaxe (xestual, oral, visual, gráfica, escrita…) 

como forma de comunicación. 

 

Amosa unha actitude crítica cara á linguaxe oral, visual ou gráfica (prensa, TV, 

internet…) 

 

Amosa gusto polo estético. 

 

 

 

8. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 

A avaliación inicial é unha medida de atención á diversidade desenvolvida con todo o 

alumnado  co fin de coñecer ao inicio de cada curso a diversidade dos alumnos que forman o 

grupo e dende que situación podemos iniciar as aprendizaxes. A principal finalidade da 

avaliacion inicial é determinar o grao de preparación do alumno antes de enfrentarse cunha 

unidade de aprendizaxe. 

 

 Levarase a cabo durante o mes de setembro. Neste tempo deberemos determinar o grao 

de desenvolvemento do alumnado nas competencias básicas: 

 

-Competencia en comunicación lingüística. 



212 

 

-Competencia matemática. 

-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

-Tratamento da información e competencia dixital. 

-Competencia social e cidadá. 

-Competencia cultural e artística. 

-Competencia para aprender a aprender. 

-Autonomía e iniciativa persoal. 

 

Os instrumentos dos que nos serviremos para realizar esta avaliación inicial serán tanto a 

observación coma a realización de probas escritas e preguntas orais. 

 

 

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A calificación do alumnado rexirase en liñas xerais polos seguintes criterios expresados 

en forma de porcentaxe: 

 

     80%:  

Probas orais/escritas. Realizaranse como norma xeral cada dúas unidades didácticas. 

Traballo diario do alumno: 

   Presentación e organización das diferentes tarefas. 

   Tarefas realizadas na casa. 

   Traballo na clase. 

   Proxectos investigación. 

20%:  

Comportamento: Hábitos, actitude cara o traballo, autonomía… 

 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E OS REFORZOS PARA LOGRAR DITA 

RECUPERACIÓN 

 

Para o alumnado con problemas na súa aprendizaxe  elaboraranse actividades de reforzo 

de xeito individualizado, partindo dos seus coñecementos e respectando o ritmo de cada un. 

 

 

11. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XENERAIS 

 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 

Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si sos. 

Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, co fin de que 

resulten motivadoras. 

 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os 

seguintes: 

 

Metodoloxía activa. 

Supón atender dous aspectos intimamente relacionados: 

Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición e 

configuración das aprendizaxes. 

Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe.  
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Motivación. 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas 

dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo. 

 

Autonomía na aprendizaxe. 

Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a metodoloxía favorece a maior 

participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes aspectos: 

A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos 

contidos. 

A gradación das actividades, cuxa xerarquización varía segundo a natureza de cada 

programa, aparecendo en último lugar as que requiren un maior grao de habilidade e 

autonomía. 

A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha reflexión sobre 

os contidos obxecto de estudo e unha revisión final. 

 

Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa, e unha 

rigorosa selección dos contidos, que reforzan o aprendido nos cursos precedentes e abren o 

coñecemento cara a novos temas. 

 

Atención á diversidade do alumnado. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios básicos 

ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e 

motivacións. 

 

Sensibilidade pola educación en valores. 

O progresivo acceso a formas de conduta máis autónomas e a crecente socialización dos 

alumnos fai obrigada a educación en valores. Esta contémplase na presentación explícita de 

actividades que conducen á adopción de actitudes positivas sobre o coidado do propio corpo, a 

conservación da natureza, a convivencia… 

 

Avaliación do proceso educativo. 

A avaliación concíbese dunha forma holística, é dicir, analiza todos os aspectos do 

proceso educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións precisas que 

permiten reestruturar a actividade no seu  conxunto. 

 

 

AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS  

 

 

Os diversos modelos de agrupamento que adopta o centro son unha dimensión esencial. 

Cremos que utilizar un único modelo de agrupamento, con independencia da diversidade de 

características do conxunto de alumnos e das actividades de ensinanza e aprendizaxe, limita o 

potencial enriquecedor do proceso educativo.  

 

A diversidade de agrupamentos ao longo deste proceso cumpre dous obxectivos: 

 

Proporciona unha mellor explotación das actividades escolares. 

Constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos nosos 

alumnos. 

 

A selección dos diversos tipos de agrupamento que se van a articular atende os seguintes 

principios: 

 

Parte do modelo educativo do centro. 

Responde ás posibilidades e recursos materiais e humanos do centro. 

É suficientemente flexible para realizar adecuacións puntuais en certas actividades. 

Baséase na observación real dos nosos alumnos e na predición das súas necesidades. 

Mantén unha estreita relación coa natureza disciplinar da actividade ou área. 
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Os criterios de distribución do alumnado por aulas obedecen a unha análise sistemática, 

que recolle aspectos de debate tan importantes como o punto de partida dos alumnos ao 

chegar ao comezo do ciclo e de cada curso, as peculiaridades educativas do centro e a 

natureza da área ou actividade. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMENTO: 

 

Procedencia dun mesmo centro. 

Idade cronolóxica. 

Nivel de instrución. 

Ritmo de aprendizaxe. 

Intereses.  

Motivación. 

Natureza da área ou da actividade. 

 

TIPOS DE AGRUPAMENTO: 

 

Aula. 

Gran grupo. 

Pequeno grupo. 

Talleres. 

Comisións de traballo. 

Grupos de actividade.  

 

 

. 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

 

 

A distribución de espazos formúlase a partir destes obxectivos: 

 

Incrementar as posibilidades de interacción grupal. 

Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente. 

Permitir o aproveitamento de espazos alleos á propia aula. 

 

 

O espazo do aula 

 

O primeiro bloque de decisións contempla a adscrición do espazo de aula ben ao grupo, 

ben á área impartida. Esta decisión tamén implica a elección dos materiais integrantes do 

espazo fundamental de traballo e a súa relación cos agrupamentos flexibles, e a aplicación de 

dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto e situación de aprendizaxe (recunchos de 

aprendizaxe, comisións de traballo, grupos de actividade, quendas de roda...). 

 

Ademais, considérase o problema da disposición das mesas, o lugar ocupado polo 

profesor na aula e a relación kinésica da aula. As decisións atenden á existencia de diferentes 

espazos con ritmos distintos de participación, cunha zona de acción e unha zona marxinal 

(zona anterior e zonas posterior e laterais, respectivamente) e a necesidade de activalas. 

 

En síntese, algúns dos aspectos a ter en conta no modelo de aula son os seguintes: 

 

Aula-grupo / aula-área. 

Materiais integrantes do aula. 

Relación con agrupamentos. 

Disposición da aula. 

Recursos para a mobilización. 

Relación espacial profesor-alumnado. 

Condicións xerais (iluminación, estado, etc.) 
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Os espazos de uso específico 

 

O segundo ámbito de decisións referentes á distribución de espazos refírese a aqueles 

que teñen un uso específico no centro, e que en definitiva son de uso común por parte de 

todos os alumnos. 

 

Algúns destes espazos son os seguintes: 

  

 

Biblioteca. 

Laboratorio. 

Sala de usos múltiples. 

Talleres. 

Sala de informática. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 

 

A organización do tempo contémplase desde dúas perspectivas claramente diferenciadas: 

a confección dun horario xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, acorde coa súa 

óptima temporización, e a elaboración dun horario de actividade docente, no que se expón as 

restantes actividades organizativas do centro. En consecuencia, teremos en conta as seguintes 

variables: 

 

 

Áreas: 

 

Coñecemento do medio. 

Educación artística. 

Educación física. 

Educación para a cidadanía 

Lingua galega e literatura 

Lingua castelá e literatura. 

Lingua estranxeira. 

Matemáticas. 

Relixión e moral católica. 

 

 

Actividade docente: 

 

Coordinación de equipos. 

Coordinación de niveis. 

Coordinación de grupos. 

Atención a pais. 

Acción titorial. 

Clases de reforzo. 

 

 

SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

 

 

Os criterios de selección dos materiais curriculares que sexan adoptados polos equipos 

docentes seguen un conxunto de criterios homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás 

formulacións xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico anteriormente propostos. 

De tal modo, establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise: 

 

Adecuación ao contexto educativo do centro. 
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Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto educativo do 

centro. 

Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 

A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna de cada área. 

A adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás 

diferenzas individuais. 

A claridade e amenidade gráfica e expositiva. 

A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 

 

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a 

nosa selección e que están plasmadas na seguinte guía de valoración de materiais curriculares. 

 

Indicadores: 

 

Encádrase con coherencia no Proxecto educativo do centro. 

Cobre os obxectivos do currículo. 

O número de unidades organiza adecuadamente o curso. 

Os obxectivos están claramente explicitados. 

Os contidos seleccionáronse en función dos obxectivos. 

A selección de contidos está adecuada ao nivel de desenvolvemento psicoevolutivo dos 

alumnos. 

A progresión é adecuada. 

Contribúe ao desenvolvemento das competencias básicas. 

Parte dos coñecementos previos dos alumnos. 

Asegura a realización de aprendizaxes significativas. 

Esperta a motivación cara ao estudo e a aprendizaxe. 

Potencia o uso das técnicas de traballo intelectual. 

Presenta actividades de reforzo e de ampliación.  

A cantidade de actividades é suficiente. 

Permiten a atención á diversidade. 

As actividades están ben diferenciadas dos contidos. 

As informacións son exactas, actuais e cientificamente rigorosas. 

A información e as explicacións dos conceptos exprésanse con claridade. 

Facilita a memorización comprensiva mediante unha adecuada organización das ideas, 

destacando as principais sobre as secundarias. 

A linguaxe está adaptada ao nivel. 

As imaxes achegan aclaracións ou ampliacións ao texto. 

Recórrese suficientemente á información gráfica mediante esquemas, táboas, gráficos, 

mapas, etc. 

A disposición dos elementos nas páxinas aparece clara e ben diferenciada. 

O aspecto xeral do libro resulta agradable e atractivo para o alumno. 

Presenta materiais complementarios que facilitan o desenvolvemento do proceso 

docente. 

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

 

Con obxecto de axustarnos o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, acordamos 

realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes parámetros: 

 

Que valorar: 

Rendemento do alumno no curso anterior. 

Personalidade. 

Afeccións e intereses.  

Situación económica e cultural da familia. 
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Etcétera. 

 

Como obter a información: 

Informes de titores anteriores. 

Cuestionario previo aos alumnos. 

Entrevista individual. 

Cuestionario aos pais. 

Entrevista con pais. 

Etcétera. 

 

Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de 

capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  

 

Dentro das medidas de atención a diversidade imos diferenciar dous modelos de resposta 

en función das situacións de distinta natureza que imos atopar: 

 

Reforzo educativo 

Adaptación curricular 

 

 

REFORZO EDUCATIVO 

 

 

Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 

características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

 

Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 

Non afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

 

Aínda que en cada unha das áreas aplicaranse de forma específica unha serie de medidas 

concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos, quixemos 

establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco de referencia 

para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de cada profesor. 

 

Programación de contidos e actividades.  

 

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas actividades. 

Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e estilos de 

aprendizaxe como aos diverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 

 

Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que asignemos para a súa aprendizaxe por parte dos 

alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre información básica e 

información complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos un corpo de contidos 

esenciais que deben ser aprendidos por todos para alcanzar os obxectivos previstos. A partir 

de aí, consideraremos outra serie de contidos que poderán ser traballados ou non en función 

das peculiaridades e necesidades de cada alumno. 

 

Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. Por 

unha banda, contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas aprendizaxes 

que consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefas propostas estará en 

consonancia coa asequibilidade media que caracteriza á información esencial. Doutra banda, 

deseñaremos outro tipo de actividades máis diversificadas que impliquen ben unha 

complexidade maior, ben unha ampliación da perspectiva do tema traballado. 

 

 

Metodoloxías diversas. 
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O mellor método de ensino para alumnos cunhas determinadas características pode non 

selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os métodos non son 

mellores ou peores en termos absolutos, senón en función de que o tipo de axuda que ofrecen 

responda ás necesidades que en cada momento demandan os alumnos. 

 

As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na forma 

de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como consecuencia de diversas 

circunstancias: 

Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 

A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos. 

A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Etcétera. 

 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

 

 

Material didáctico complementario. 

 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo de 

material persegue catro obxectivos: 

 

Consolidar contidos cuxa adquisición por parte dos alumnos supón unha maior 

dificultade.  

Ampliar e profundar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos mostran 

curiosidade e interese. 

 

 

Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o seguinte: 

 

Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

Propor actividades de reforzo ou profundización segundo as necesidades de cada grupo. 

Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

 

Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 

 

As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 

A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES  

 

 

Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, a eliminación ou 

inclusión de determinados contidos esenciais e a consecuente modificación dos criterios de 

avaliación. 

 

Destinatarios. 

Estas adaptacións lévanse a cabo para ofrecer un currículo equilibrado e relevante aos 

alumnos con necesidades educativas especiais. 

Dentro deste colectivo de alumnos, contémplase tanto a aqueles que presentan 
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limitacións de natureza física, psíquica ou sensorial, como aos que posúen un historial escolar 

e social que produciu «lagoas» que impiden a adquisición de novos contidos e, á súa vez, falta 

de motivación, desinterese e rexeitamento. 

 

Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo coas súas 

posibilidades. O obxectivo último ha de ser proporcionar a cada alumno a resposta que 

necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, tratando que esa resposta 

se afaste o menos posible das que son comúns para todos os alumnos. 

 

Avaliación e diagnóstico previo. 

O maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e diagnóstico 

previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orientación. 

 

 

CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 

 

A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción das 

adaptacións curriculares serán posibles mercé ás seguintes medidas articuladas no centro: 

 

A cualificación do profesorado e a importancia da acción titorial. 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación necesarias 

para asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir as súas directrices. 

 

A metodoloxía.  

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

aprenden, basicamente, da mesma forma que o resto. É dicir, os axustes metodolóxicos van 

responder a uns principios e unhas consideracións sobre a aprendizaxe que son comúns a 

todos os alumnos.  

No entanto, convén pór a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na 

flexibilidade, a metodoloxía activa e a globalización. Dentro deste contexto metodolóxico 

fíxanse unha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

O traballo en pequeno grupo. 

As visitas e saídas ao contorno. 

O uso do computador e de diversidade de materiais e recursos. 

 

Espazos. 

Co obxectivo de favorecer o proceso de integración e crear as condicións óptimas para o 

fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

Salas para as actividades de apoio específico. 

Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 

Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais (acústica, 

visibilidade…). 

Supresión de barreiras arquitectónicas. 

 

Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais 

de cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos máis 

prolongados (talleres, saídas, etc.) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de 

concentración ou outros motivos. 

 

 

 

13. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan  en 

todas as áreas do currículo escolar, e o seu  desenvolvemento afecta á globalidade do mesmo; 

non se trata dun  conxunto de ensinos autónomos, senón máis ben dunha serie de elementos  
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da aprendizaxe sumamente globalizados, estudados dentro de  Lingua, Matemáticas, 

Coñecemento do medio, etc. A aprendizaxe  significativa, que se establece sempre desde a 

realidade inmediata do alumno, propicia ademais esta forma de abordar os valores, dado que a 

mesma situación contextual que introduce os coñecementos dunha área serve de base a estes 

contidos. Ademais, a metodoloxía adecuada debe coidar especialmente a coherencia entre os 

contidos e a forma de actuar na aula. 

 

 

Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante neste ciclo destacamos os 

seguintes: 

 

 

Educación moral e cívica. 

Preséntanse contextos nos que os alumnos e alumnas se ven obrigados a xulgar e 

xerarquizar valores. En todas as actividades colectivas maniféstase unha valoración positiva da 

participación, o intercambio de puntos de vista, o respecto ás opinións e regras, etc.  

 

Educación para a paz. 

O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é tarefa de todos. Igual 

que sucede cos conflitos cotiáns, moitas veces o odio entre os pobos é froito do 

descoñecemento e a falta de comunicación, e o mellor xeito de superar estes problemas é o 

diálogo. 

As diferenzas culturais entre os distintos pobos son un rico patrimonio que hai que 

coñecer para valorar a todas as persoas por igual. O neno debe achegarse ao coñecemento 

doutras realidades, coa finalidade de respectar os costumes e formas de vida que alí se 

manifestan. 

 

Educación para a saúde. 

O coñecemento do propio corpo é a base para introducir algúns conceptos básicos de 

saúde e hixiene que deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a vida da persoa. 

 

Educación sexual. 

Exponse como esixencia natural da formación integral da persoa. O obxectivo é coñecer 

os cambios corporais que aparecen co crecemento e que diferencian fisicamente os dous 

sexos. 

 

Educación ambiental. 

As grandes cuestións da educación ambiental céntranse no descubrimento do contorno e 

no desenvolvemento dunha actitude favorable á protección e conservación do medio 

inmediato.  

 

Educación viaria. 

O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible condutor de 

bicicletas. Para iso serven como eixos de globalización as unidades referidas ao medio social: a 

rúa, a cidade, os pobos... Establécense coñecementos sobre os elementos e signos viarios, e 

foméntanse outros de tipo condutal que lle permiten a adquisición de hábitos precisos para 

desenvolverse en situacións concretas. Ademais aténdese ao coñecemento das redes e 

infraestruturas de transporte, facendo partícipe ao neno das pautas de actuación no uso de 

calquera dos medios de transporte, privados ou colectivos. 

 

Educación do consumidor. 

A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre as actitudes dos 

nenos e nenas, que deben empezar a distinguir entre aquilo que realmente necesitan (a roupa, 

a comida, o transporte, etc.) e aquilo do que poden prescindir facilmente. O aproveitamento 

de elementos que se consideran de refugallo proporciona experiencias que desenvolven nos 

nenos e nenas os hábitos adecuados de utilización dos recursos que teñen ao seu alcance. 

 

 

Educación non sexista.  
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Preséntase á muller en situacións iguais ás do home, tanto no ámbito da escola como no 

do traballo e noutros contextos cotiáns. Por outra banda, utilízase unha linguaxe coeducativa. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

 

Bioloxía e Xeología 
 

CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

As competencias básicas  defínense como unha combinación de destrezas, coñecementos 

e actitudes adecuadas ao contexto. Son competencias básicas aquelas que todas as persoas 

precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal , así como para a cidadanía activa, 

a inclusión social e o emprego 

As Ciencias da Natureza contribúen a adquisición das competencias básicas desde a 

organización das materias que integran a área, súa estructura conceptual, da metodoloxía 

utilizada e das actitudes e valores que promove, tal como se describe no Decreto de 

Enseñanzas Mínimas de Galicia 133/2007 do 5 de Xullo (DOG.- 13/07/2007) e que podemos 

resumir : 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou 

cuantitativas, entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos nos que interveñen varios factores.  

 Entender e aplicar o traballo científico. 

 Recoñecer o propio corpo e as relacións que existen entre os hábitos e as formas 

de vida e saúde. 

 Describir as implicacións que teñen no medio natural a actividade humana e a 

actividade científica e tecnolóxica.                        

 Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as 

solucións que se están a procurar para resolvelos e para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

 Adquirir formación básica para participar na toma de decisións arredor de 

problemas locais e globais presentados. 

 Interpretar probas e conclusións científicas. 

  

Competencia matemática 

 Empregar a linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais. 

 Empregar a linguaxe matemática para analizr causas e consecuencias. 

 Empregar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Aplicar as formas específicas que ten o traballo científico para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e presentar información. 

 Empregar e producir nas aprendizaxes da área esquemas, mapas conceptuais, 

informes, memorias... 

 Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicarse, 

recadar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar 

datos. 

 

Competencia social e cidadá 

 Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, 

para comprender como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade 

actual. 
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 Recoñecer aquelas aplicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas e o medio natural. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentación con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para 

comprender as informacións procedentes da súa propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

 Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse a problemas abertos, participar na 

construción de solucións. 

 Desenvolver a capacidade para analizar situacións valorando os factores que 

incidiron nelas e as consecuencias que poden ter. 

 

 

3º curso 

 

OBXECTIVOS 

 

- Expresar e interpretar con precisión utilizando a linguaxe escrita e oral, informacións e 

mensaxes relacionadas coas persoas, coa saúde, co medio natural e coas transformacións 

xeolóxicas debidas á enerxía interna. 

- Utilizar os conceptos científicos necesarios para interpretar fenómenos da natureza 

seguindo os procedementos e etapas do método científico. 

- Interpretar a información subministrada en táboas, gráficas, diagramas, debuxos e 

esquemas para afondar en aspectos relacionados coas funcións vitais do ser humano, 

apromoción da saúde, a actividade humana e o medio natural, as rochas e os minerais e as 

transformacións debidas a enerxía da Terra. 

- Analizar conceptos relacionados coa saúde, co medio natural, e coas transformacións 

xeolóxicas debidas á enerxía externa e establecer relacións entre estes e as aplicacións 

tecnolóxicas. 

- Recompilar, elaborar e sintetizar diferentes informacións relacionadas coa Bioloxía e 

Xeoloxía utilizando fontes bibliográficas e as TIC para realizar traballos sobre temas científicos. 

- Valorar a importancia do traballo en grupo para a resolución de problemas con maior 

eficacia e planificar actividades individuais e en grupo sobre cuestións relacionadas coas 

persoas, coa saúde, co medio natural e coas transformacións xeolóxicas debidas á enerxía 

externa. 

- Describir as implicacións das actuacións dos seres humanos sobre o medio natural, os 

seres vivos, o consumo e a saúde. 

- Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o medio natural e as transfomacións 

xeolóxicas debidas á enerxía externa para comprender a necesidade de racionalizar a xestión 

dos recursos do noso planeta. 

- Entender o coñecemento científico como unha interacción de diversas disciplinas que 

afondan en distintos aspectos da realidade e que ao mesmo tempo s encontran en contínua 

elaboración, exposta a revisións e modificacións. 

Utilizar os coñecementos adquiridos nas Ciencias da Natureza para comprender o valor 

do patrimonio natura de Galicia e do Estado e a necesidade da súa conservación e mellora. 

 

 

CONTIDOS DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1.- A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO 

 Da célula ao organismo 

 Tecidos e órganos 
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 Aparatos e sistemas 

 Relación entre aparatos 

 

2.- O SER HUMANO E A SAÚDE 

 Tipos de enfermidades 

 As enfermidades infecciosas 

 As enfermidades non infecciosas 

 A asistencia sanitaria 

 Os transplantes 

 

3.-  ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN 

 Os principios inmediatos 

 As necesidades nutricionais 

 As dietas 

 Que ocorre se non nos alimentamos correctamente 

 Hábitos alimentarios 

 

 4.-  APARATOS DIXESTIVO E RESPIRATORIO 

 O aparato dixestivo 

 A preparación do proceso dixestivo 

 Enfermidades do aparato dixestivo 

 O aparato dixestivo : hábitos saudables 

 O aparato respiratorio 

 O intercambio de gases 

 A ventilación pulmonar 

 Enfermidades do aparato respiratorio 

 O aparato respiratorio : hábitos saudables 

 

5.-   APARATOS CIRCULATORIO E EXCRETOR 

 O sistema circulatorio 

 O sangue, o fluído da vida 

 Os conductos e o motor da circulación 

 A circulación do sangue : un circuito dobre 

 A linfa e o sistema linfático 

 O aparato circulatorio : enfermidades 

 O aparato circulatorio : hábitos saudables 

 O aparato excretor. 

 Enfermidades e hábitos saudables do aparato excretor 

 

6.-   SITEMA NERVIOSO E ENDOCRINO 

 O sistema nervioso humano 

 Neuronas e corrente nerviosa 

 O sistema nervioso cerebroespiñal 

 O sistema nervioso periférico (SNP) 

 O sistema nervioso central (SNC) 

 Os actos nerviosos 

 O sistema nervioso autónomo 

 O sistema endocrino 

 As drogodependencias 

 Órganos de relación : enfermidades 

 Hábitos saudables do sistema nervioso e endocrino 

 

7.-   RECEPTORES E EFECTORES 

 Tipos de receptores sensoriais 

 O ollo 

 O oído 

 A pel, o órgano do tacto 

 Os sentidos do gusto e do olfacto 

 Órganos efectores : o aparato locomotor 
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 Receptores e efectores : enfermidades 

 Receptores e efectores : hábitos saudables 

 

8.-   SEXUALIDADE E REPRODUCCIÓN 

 Reproducción e sexualidade 

 O aparato reproductor masculino 

 O aparato reproductor feminino 

 Gametoxénese masculina 

 Gametoxénese feminina 

 A vida reproductora 

 A unión dos gametos : fecundación 

 A xestación. O nacemento 

 Esterilidade e técnicas de reproducción asistida 

 As enfermidades de transmisión sexual (ETS) 

 Hábitos saudables do aparato reproductor 

 

9.-   ACTIVIDADE XEOLÓXICA EXTERNA DA TERRA 

 A enerxía solar na Terra 

 Dinámica atmosférica 

 Os procesos xeolóxicos externos 

 A acción dos axentes xeolóxicos externos (AXE) sobre o relevo 

 A influencia da litoloxía no relevo 

 Formación das rochas sedimentarias 

 Influencia do ser humano na paisaxe 

 Carbón, petróleo e gas natural 

 

10.- O SER HUMANO E O MEDIO NATURAL 

 Os recursos naturais 

 Recursos enerxéticos 

 A auga fonte de vida 

 Os residuos 

 Desenvolvemento e medio natural 

 

11.- O MEDIO NATURAL GALEGO 

 Factores que determinan a paisaxe galega 

 As paisaxes galegas 

 A protección da paisaxe galega 

  

 

CONTIDOS MINIMOS 3º E.S.O.                   

 

 Coñecer a estructura dos niveis de organización dos seres vivos. 

 Coñece-los conceptos: tecido, órgano, aparato e sistema, e saber citar exemplos. 

 Relacionar os órganos, aparellos e sistemas do corpo humano coa función que 

desempeñan no conxunto do organismo. 

 Comprender o significado preciso dos termos saúde e enfermidade. 

 Distinguir entre enfermidades infecciosas e non infecciosas e indicar as causas e a súa 

prevención. 

 Establecer relacións entre os hábitos de vida, a saúde e a enfermidade. 

 Describir as defensas naturais do organismo fronte ás enfermidades infecciosas. 

 Diferencia-los conceptos de alimentación e nutrición. 

 Identifica-lo proceso da nutrición como a función coordinada de 4 aparatos. 

 Coñece-la función dos distintos nutrientes no organismo e distingui-los distintos tipos 

de alimentos (plásticos, enerxéticos e reguladores) e a súa importancia para o ser humano. 

 Coñecer as condicións que debe reunir unha dieta equilibrada e elaborar dietas 

equilibradas. 

 Citar exemplos de enfermidades realcionadas cunha mala alimentación. 

 Describi-los órganos e aparatos humanos implicados nas funcións vitais, e establecer 

relacións entre estes  e os hábitos de hixiene e de saúde. 
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 Realizar cadros esquemáticos nos que se recollan as características anatómicas, a 

estructura e a función de cada un dos órganos de cada aparato. 

 Diferenciar entre as funcións e a forma de actuación do Sistema Nervioso e o Sistema 

Endocrino, e coñece-las causas das súas alteracións máis frecuentes, así como os principais 

factores que interveñen na saúde de ambos sistemas. 

 Recoñece-lo papel das neuronas na transmisión do impulso nervioso. 

 Localizar as glándulas endocrinas e identifica-las principais hormonas que producen. 

 Comprender a necesidade dos sistemas de relación e coordinación. 

 Explica-lo movemento, identificando órganos que interveñen nel e a súa función. 

 Diferenciar os conceptos de sexualidade, sexo e reproducción. 

 Coñece-lo mecanismo da reproducción humana, as partes dos aparatos reproductores 

(masculino e feminino) e a formación das células reproductoras (óvulos e espermatozoides). 

 Coñecer os principais métodos anticonceptivos e as técnicas de reproducción asistida. 

 Valorar a necesidade de exercer unha sexualidade librae e responsable. 

 Identifica-las vias de contaxio das E.T.S. máis frecuentes na actualidade e as medidas 

básicas para evitalas. 

 Citar hábitos de hixiene saudables relacionados co aparato reproductor humano. 

 Coñecer os procesos xeolóxicos externos e os mecanismos máis comúns de 

meteorización das rochas. 

 Identificar as accións dos distintos axentes xeolóxicos externos no modelado, e 

recoñecer as formas mais características asocidas a cada un en fotos e esquemas. 

 Diferenciar a orixe do carbón e do petróleo e explicar a importancia destas rochas  

como fontes de enerxía non renovables. 

 Recoñecer algúnhas formas características do relevo. 

 Coñecer  os principais recursos naturais e a súa problemática. 

 Coñecer os principais impactos ambientais e a súa causa. 

 Explicar as diferentes formas enerxéticas empregadas polo ser humano. 

 Coñecer o ciclo da auga, a súa importancia,e  a necesidade de aforro da mesma. 

 Describir a xestión dos residuos. 

 Coñecer os elementos característicos das paisaxes galegas, e comprender a 

importancia da súa protección. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación debe integrar o máximo número de criterios posibles, dos que os 

fundamentais consideramos que serían os seguintes : 

 

1) COÑECEMENTOS 

A avaliación dos coñecementos realizarase por medio de probas obxectivas, orais ou 

escritas, nas que se valorará a capacidade de síntese e de expresión escrita ou oral, o 

coñecemento de datos e capacidade para destacar feitos significativos,etc. 

Nestas probas poderán ser incluídas cuestións prácticas relacionadas coas actividades 

desenroladas tanto na aula, como fora dela. 

As probas escritas serán valoradas de 0 a 10 puntos, considerando resultados positivos 

os que superen o 5. 

 

2) HÁBITOS DE TRABALLO 

Valorarase o traballo diario realizado na aula e a realización das actividades 

complementarias ordenadas para realizar fora do horario lectivo,( tarefas complementarias, 

traballos de laboratorio, visitas a museos e outros lugares de interese,etc), que quedará 

reflectido nun caderno persoal de traballo, do que se valorará a pulcritude da sua  

presentación ,  a calidade da ortografía e caligrafía, a realización correcta das actividades 

propostas e a corrección do traballo. 

A valoración dos hábitos de estudio e de comprensión e de expresión oral farase en 

conxunto e incrementando ou diminuíndo a media da valoración das probas escritas en función 

da dificultade das cuestións propostas. Unha valoración positiva deste apartado pode chegar a 

significar en cada avaliación un incremento de até 1 punto sobre a media das probas escritas. 

Os traballos de investigación e documentación propostos quedarán reflectidos en 
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informes, recompilacións bibliográficas, murais, etc. 

Valorarase a pulcritude da presentación dos mesmos, a calidade na expresión escrita, a 

comprensión e o uso de distintas fontes de información. 

Cada un dos traballos propostos será valorado cun incremento de até 0,5 puntos sobre a 

valoración media dos apartados anteriores. 

 

3) ACTITUDES 

Valorarase o interese e aparticipación demostrada polo alumno/a (respecto ós 

compañeiros e o profesor, actitude positiva, respecto ás opinións,...), así como o ánimo de 

mellora cara ós coñecementos e os propios hábitos de traballo. 

As valoracións positivas poderán sumar ata 0,5 puntos. 

As valoracións negativas deste apartado faranse ver ó alumno ó longo da actividade 

docente e poderán ter a incidencia que a propia actitude aconselle. 

 

 

CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación final de cada avaliación obterase do xeito seguinte : 

Cualificación final =  cualificación media das probas de coñecementos  media das 

avaliacións do caderno de traballo  valoración do traballo diario valoración dos traballos ( de 

investigación, documentación , etc) realizados  valoración da actitude. 

O abandono constatado da materia privará ó alumno da avaliación contínua. 

Aqueles alumnos que sexan cualificados negativamente nalgunhas das avaliacións 

realizarán unha proba de recuperación dos contidos estudiados durante o período de referencia 

da mesma. 

Os alumnos que sexan avaliados negativamente na convocatoria ordinaria do mes de 

xuño realizarán, na convocatoria extraordinaria , unha proba de recuperación de todos os 

contidos estudiados durante o curso. Esta proba terá características similares ás realizadas ó 

longo do curso. Poderán ser propostos ós alumnos traballos individuais (de investigación, 

documentación, etc) similares ós propostos durante o curso que incidirán na cualificación final 

do mesmo xeito que aqueles que foron propostos ó longo do curso. 

 

 

4º curso 

 

INTRODUCIÓN 

 

A asignatura de Bioloxía e Xeoloxía, como materia optativa en 4º de ESO, ten como 

obxectivo ampliar e profundizar os coñecementos biolóxicos e xeolóxicos adquiridos en cursos 

anteriores. Por isto, os contidos desta materia están encamiñados a que o alumno/a alcance 

unha formación progresiva e máis rigurosa dos coñecementos científicos, e que o mesmo 

tempo sexan a base para acometer estudios posteriores da opción educativa científica ou ben 

unha resposta a súa curiosidade. 

En Xeoloxía abordarase o estudio da estructura da Terra e os métodos empregados no 

mesmo,así como  a actividade interna do noso planeta ,os seus efectos  (terremotos, 

vulcanismo,etc), e os cambios experimentados dende a súa formación ata hoxe, o que 

proporcionará unha nova imaxe da Terra como planeta activo. 

En Bioloxía abordarase o estudio da célula e comezarase a establecer relacións entre a 

Xenética e a Evolución. Asemade, ampliaranse os coñecementos sobre o funcionamento dos 

ecosistemas e o papel do home sobre a súa estabilidade e conservación.  

 

 

OBXECTIVOS 

1. Interpretar mensaxes e informacións relacionadas coa dinámica terrestre, a historia 

da Terra, a vida no planeta e os ecosistemas terrestres. 

2. Aplicar os conceptos, leis e teorías na análise de feitos e fenómenos naturais. 

3. Utilizar procedementos e estratexias científicas, e modelos representativos usados no 

ámbito científico como táboas, gráficas, diagramas, debuxos, esquemas, fotografías... para a 

resolución de cuestións. 
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4. Recompilar, elaborar e sintetizar diferentes informacións relacionadas coa Bioloxía e 

a Xeoloxía utilizando diferentes fontes bibliográficas e as tecnoloxías da información e das 

comunicacións. 

5. Valorar a importancia do traballo en grupo para a resolución de problemas con maior 

eficacia. 

6. Planificar actividades individuais e en grupo sobre cuestións relacionadas coa 

dinámica terrestre, a citoloxía, a xenética mendeliana e algúns temas relativos ao 

coñecemento dos ecosistemas. 

7. Expresar mensaxes con contido científico utilizando diversas linguaxes -oral, escrita, 

gráfica, icónica, multimedia etc.- de forma axeitada. 

8. Describir as implicacións das actuacións dos seres humanos sobre o relevo, os 

ecosistemas e outros seres vivos analizando a relación que se establece entre 

desenvolvemento científico, técnica e a sociedade. 

9. Analizar as implicacións ecolóxicas, sociais, éticas e para a saúde das relacións entre 

a Bioloxía e a Xeoloxía e os avances en biotecnoloxía xenética e reprodutiva. 

10. Recoñecer que o coñecemento científico se atopa en continua elaboración, exposto a 

revisións e modificacións continuas. 

11. Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas 

relacionadas coa bioética, a xenética molecular... mediante o contraste e a avaliación de 

informacións obtidas en distintas fontes. 

12. Recoñecer os problemas a que se enfronta, na actualidade, a humanidade en 

relación á sobreexplotación de recursos e á necesidade de buscar e adoptar medidas para o 

logro dun futuro sostible. 

13. Aplicar os coñecementos adquiridos sobre a dinámica terrestre e os ecosistemas para 

comprender a necesidade de racionalizar a xestión dos recursos do noso planeta. 

14. Sinalar os trazos característicos da contorna natural de Galicia desde o punto de 

vista xeolóxico, zoolóxico e botánico. 

15. Utilizar os coñecementos adquiridos na Bioloxía e Xeoloxía para comprender o valor 

do patrimonio natural de Galicia e do Estado e a necesidade da súa conservación e mellora. 

 

 

CONTIDOS DAS UNIDADES DIDÁCTICAS : BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º 

 

1.- TECTÓNICA DE PLACAS 

 Composición e estructura do interior terrestre 

 Da Deriva continental á Tectónica de placas 

 Os límites entre as placas 

 Unha teoría global e revolucionaria 

 

2.- A ENERXÍA INTERNA E O RELEVO 

 A deformación das rochas 

 O ciclo das rochas 

 A isostase 

 A xénese das cordilleiras 

 Riscos da actividade interna 

 O relevo 

 

3.-A HISTORIA DA TERRA 

 A idade da Terra 

 A importancia xeolóxica dos fósiles 

 A Terra un planeta en continuo cambio 

 As grandes divisións da historia da Terra 

 

4.- A CÉLULA 

 A teoría celular 

 Funcións e estructura das células 

 Tipos de células 

 A célula eucariota 

 A reproducción das células 
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 Unha reproducción especial : a meiose 

 Niveis de organización biolóxicos 

 

5.-A HERDANZA BIOLÓXICA 

 Conceptos fundamentais de xenética 

 Os primeiros estudos xenéticos 

 Casos xenéticos especiais 

 A localización dos xenes 

 A xenética do sexo 

 As mutacións 

 

6.- XENÉTICA HUMANA 

 Estudo xenético no ser humano 

 O cariotipo humano 

 Herdanza e variabilidade humanas 

 Alteracións xenéticas humanas 

 Alteracións numéricas (xenómicas) 

 Alteracións na estructura dos cromosomas 

 Malformacións conxénitas 

 Diagnóstico de enfermidades xenéticas 

 

7.- XENÉTICA MOLECULAR 

 O ADN, a molécula da herdanza 

 A expresión da información xenética 

 Enxeñaría xenética 

 O proxecto Xenoma Humano 

 Biotecnoloxía 

 

8.- EVOLUCIÓN E ORIXE DA VIDA 

 Fixismo fronte a evolucionismo 

 Probas da evolución 

 O lamarckismo, a primeira teoría evolutiva 

 O darwinismo 

 Teorías evolutivas actuais 

 A evolución e a orixe de novas especies 

 A aparición do ser humano 

 O comezo da vida 

 

9.-OS SERES VIVOS NO SEU MEDIO 

 Os factores ambientais 

 Adaptacións dos organismos ao medio 

 As modificacións do medio polos seres vivos 

 As poboacións 

 As comunidades 

 O solo, asento de comunidades  

 Relacións interespecíficas 

 

10.- OS ECOSISTEMAS 

 Que é un ecosistema 

 A materia e a enerxía nos ecosistemas 

 Os niveis tróficos 

 A rendibilidade dos ecosistemas 

 Os ciclos bioxeoquímicos 

 Os ecosistemas españois 

 Os biomas 

 A invasión dos ecosistemas 

 A acción humana sobre os ecosistemas 
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CONTIDOS MÍNIMOS 

 

 Recoñecer mediante fotos, esquemas, diapositivas, os principais sistemas 

morfoclimáticos 

 Diferenciar axentes xeolóxicos externos de axentes xeolóxicos internos. 

 Coñecer os principais factores externos que interveñen no modelado do relevo 

(litolóxicos, estructurais, climáticos...etc). 

 Explicar as principais manifestacións da dinámica interna da Terra (sismos, 

volcáns,cordilleiras) según a Tectónica global. 

 Distinguir as teorías da Deriva Continental emitida por Wegener da Teoría da Tectónica 

de Placas. 

 Diferenciar pregos de fallas e recoñecer os principais tipos. 

 Localizar mediante esquemas e mapas as principais placas litosféricas e os fenómenos 

asociados ó seu movemento. 

  Coñecer a Teoría celular e diferenciar célula procariota de eucariota. 

  Recoñecer as partes máis importantes dunha célula e describir súas principais funcións. 

  Coñecer as funcións celulares. 

 Describir a reproducción celular, sinalando as diferencias principais entre mitose e 

meiose, así como a finalidade de cada proceso. 

 Coñecer os conceptos básicos relacionados coa Xenética. 

 Resolver problemas sinxelos de transmisión de caracteres hereditarios, incluidos os 

relacionados con algunhas enfermidades no home, aplicando os coñecementos das leis de 

Mendel. 

  Manexar os conceptos básicos empregados na enxeñería xenética e recoñecer as 

principais técnicas empregadas na enxeñería xenética (clonación , organismos transxénicos...) 

 Coñecer as principais teorías acerca da orixe da vida no noso planeta. 

  Diferenciar entre teorías fixistas e evolucionistas 

 Expoñer de xeito razoado algúns datos nos que se apoia a Teoría da Evolución. 

 Indicar as diversas unidades temporarias da historia da Terra e explicar a importancia 

dos fósiles como testemuñas estratigráficas e paleobióticas. 

  Coñecer e manexar os conceptos fundamentais de ecoloxía 

 Identificar as adaptacións dos seres vivos ós diferentes medios, e coñecer os conceptos 

básicos sobre dinámica dos ecosistemas. 

 Explicar o fluxo de materia e enerxía dun ecosistema. 

 Diferenciar os distintos niveis tróficos, e distinguir cadea trófica ,rede trófica e pirámide 

trófica. 

  Coñecer os principais ecosistemas de Galicia 

  Analizar algunhas actuacións humanas significativas sobre distintos ecosistemas e 

expoñer actuacións para evitar o deterioro do medio ambiente. 

  Interpretar gráficos e diagramas relativos aos conceptos anteriores. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación debe integrar o máximo número de criterios posibles, dos que os 

fundamentais consideramos que serían os seguintes : 

 

1) COÑECEMENTOS 

A avaliación dos coñecementos realizarase por medio de probas obxectivas, orais ou 

escritas, nas que se valorará a capacidade de síntese e de expresión escrita ou oral, o 

coñecemento de datos e capacidade para destacar feitos significativos,etc. 

Nestas probas poderán ser incluídas cuestións prácticas relacionadas coas actividades 

desenroladas tanto na aula, como fora dela. 

As probas escritas serán valoradas de 0 a 10 puntos, considerando resultados positivos 

os que superen o 5. 

 

2) HÁBITOS DE TRABALLO 

Valorarase o traballo diario realizado na aula e a realización das actividades 

complementarias ordenadas para realizar fora do horario lectivo,( tarefas complementarias, 
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traballos de laboratorio, visitas a museos e outros lugares de interese,etc), que quedará 

reflectido nun caderno persoal de traballo, do que se valorará a pulcritude da sua  

presentación ,  a calidade da ortografía e caligrafía, a realización correcta das actividades 

propostas e a corrección do traballo. 

 

A valoración dos hábitos de estudio e de comprensión e de expresión oral farase en 

conxunto e incrementando ou diminuíndo a media da valoración das probas escritas en función 

da dificultade das cuestións propostas. Unha valoración positiva deste apartado pode chegar a 

significar en cada avaliación un incremento de até 1 punto sobre a media das probas escritas. 

Os traballos de investigación e documentación propostos quedarán reflectidos en 

informes, recompilacións bibliográficas, murais, etc. 

Valorarase a pulcritude da presentación dos mesmos, a calidade na expresión escrita, a 

comprensión e o uso de distintas fontes de información. 

Cada un dos traballos propostos será valorado cun incremento de até 0,5 puntos sobre a 

valoración media dos apartados anteriores. 

 

3) ACTITUDES 

Valorarase o interese e aparticipación demostrada polo alumno/a (respecto ós 

compañeiros e o profesor, actitude positiva, respecto ás opinións,...), así como o ánimo de 

mellora cara ós coñecementos e os propios hábitos de traballo. 

As valoracións positivas poderán sumar ata 0,5 puntos. 

As valoracións negativas deste apartado faranse ver ó alumno ó longo da actividade 

docente e poderán ter a incidencia que a propia actitude aconselle. 

 

 

CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación final de cada avaliación obterase do xeito seguinte : 

Cualificación final =  cualificación media das probas de coñecementos  media das 

avaliacións do caderno de traballo  valoración do traballo diario valoración dos traballos (de 

investigación, documentación , etc) realizados  valoración da actitude. 

O abandono constatado da materia privará ó alumno da avaliación contínua. 

Aqueles alumnos que sexan cualificados negativamente nalgunhas das avaliacións 

realizarán unha proba de recuperación dos contidos estudiados durante o período de referencia 

da mesma. 

Os alumnos que sexan avaliados negativamente na convocatoria ordinaria do mes de 

xuño realizarán, na convocatoria extraordinaria, unha proba de recuperación de todos os 

contidos estudiados durante o curso. Esta proba terá características similares ás realizadas ó 

longo do curso. Poderán ser propostos ós alumnos traballos individuais (de investigación, 

documentación, etc) similares ós propostos durante o curso que incidirán na cualificación final 

do mesmo xeito que aqueles que foron propostos ó longo do curso. 

 

 

Ciencias da natureza 
 

CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

As competencias básicas  defínense como unha combinación de destrezas, coñecementos 

e actitudes adecuadas ao contexto. Son competencias básicas aquelas que todas as persoas 

precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal , así como para a cidadanía activa, 

a inclusión social e o emprego 

As Ciencias da Natureza contribúen a adquisición das competencias básicas desde a 

organización das materias que integran a área, súa estructura conceptual, da metodoloxía 

utilizada e das actitudes e valores que promove, tal como se describe no Decreto de 

Enseñanzas Mínimas de Galicia 133/2007 do 5 de Xullo (DOG.- 13/07/2007) e que podemos 

resumir : 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
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 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou cuantitativas, 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos nos que interveñen varios factores.  

 Entender e aplicar o traballo científico. 

 Recoñecer o propio corpo e as relacións que existen entre os hábitos e as formas de 

vida e saúde. 

 Describir as implicacións que teñen no medio natural a actividade humana e a 

actividade científica e tecnolóxica.                        

 Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións 

que se están a procurar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible. 

 Adquirir formación básica para participar na toma de decisións arredor de problemas 

locais e globais presentados. 

 Interpretar probas e conclusións científicas. 

  

Competencia matemática 

 Empregar a linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais. 

 Empregar a linguaxe matemática para analizr causas e consecuencias. 

 Empregar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Aplicar as formas específicas que ten o traballo científico para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e presentar información. 

 Empregar e producir nas aprendizaxes da área esquemas, mapas conceptuais, 

informes, memorias... 

 Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicarse, recadar 

información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos. 

 

Competencia social e cidadá 

 Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para 

comprender como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer aquelas aplicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas e o medio natural. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentación con contidos 

científicos. 

 Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para comprender as 

informacións procedentes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

 Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse a problemas abertos, participar na 

construción de solucións. 

 Desenvolver a capacidade para analizar situacións valorando os factores que incidiron 

nelas e as consecuencias que poden ter. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

A ensinanza das Ciencias da Natureza na primeira etapa da Educación Secundaria 

Obrigatoria terá como obxectivo que o alumnado sexa capaz de desenvolver as capacidades 

seguintes: 

 

- Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando a linguaxe oral e escrita con 

propiedade, así como outros sistemas de notación e de representación cando sexan 

necesarios. 
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- Utilizar os conceptos básicos das Ciencias da Natureza para elaborar unha 

interpretación científica dos principais fenómenos naturais, así como para analizar e valorar 

algúns desenvolvementos e aplicacións tecnolóxicas de especial relevancia. 

- Participar na planificación e na realización en equipo de actividades científicas, 

mostrando unha actitude flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no desenrolo 

das tarefas. 

- Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas 

do noso tempo mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes. 

- Utilizar os coñecementos sobre o funcionamento do corpo humano para desenvolver 

hábitos de coidado que propicien a saúde persoal e social. 

 

- Utilizar os coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para disfrutar do 

medio natural, así como propoñer, valorar e , no seu caso, participar nas iniciativas dirixidas a 

conservalo e melloralo. 

- Recoñecer e valorar as aportacións das Ciencias Naturais para a mellora das condicións 

da existencia dos seres humanos, apreciar a importancia da formación científica, utilizar os 

valores e actitudes propios do pensamento científico nas actividades cotiás, e adoptar unha 

actitude crítica ante os problemas que se establecen nas relacións entre a ciencia, a tecnoloxía 

e a sociedade. 

 

 

1º curso 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Unidade didáctica 1.- A Terra no Universo. 

 

Obxectivos 

 Saber diferenciar universo, Vía Láctea e sistema solar. 

 Recoñecer a existencia histórica de dúas concepcións contrapostas sobre a posición da 

Terra no universo e a súa forma. 

 Comprender a importancia da observación e do estudo dos movementos dos corpos 

celestes para superar modelos simplistas e chegar ao grao de coñecemento actual do universo. 

 Coñecer as escalas de medida das distancias no universo. 

 Recoñecer algúns obxectos celestes visibles a simple vista ou con instrumentos ópticos 

de observación. 

 Asociar as estacións do ano ao efecto combinado da translación da Terra arredor do 

Sol, a inclinación do eixe de rotación e a constancia da devandita inclinación, e non á 

proximidade ou á distancia do Sol. 

 Comprender a secuencia día - noite como efecto da rotación da Terra, e non como 

resultado do movemento do Sol. 

 Relacionar a duración da secuencia día - noite coas distintas estacións. 

 Relacionar as variacións estacionais da temperatura coa inclinación coa que incidan os 

raios do Sol sobre a Terra. 

 Comprender as fases lunares como consecuencia da posición relativa da Terra, a Lúa e 

o Sol. 

 Comprender como e por que se producen as eclipses de Sol e de Lúa. 

 Comprender a secuencia día - noite como efecto da rotación da Terra, e non como 

resultado do movemento do Sol. 

 Relacionar a duración da secuencia día - noite coas distintas estacións. 

 Relacionar as variacións estacionais da temperatura coa inclinación coa que incidan os 

raios do Sol sobre a Terra. 

 Comprender as fases lunares como consecuencia da posición relativa da Terra, a Lúa e 

o Sol. 

 Comprender como e por que se producen as eclipses de Sol e de Lúa. 

 

 

Contidos 
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Conceptos 

1. Evolución histórica do coñecemento do universo. 

2. O noso lugar no universo. 

3. As distancias e a idade do universo. 

4. Medios de observación do universo. 

5. O universo que coñecemos: as galaxias. 

6. A nosa galaxia: a Vía Láctea. 

7. As estrelas. 

8. O Sol e o sistema solar. 

9. O sistema Terra - Lúa. 

10. Movementos da Terra e as súas consecuencias. 

11. Fases lunares e eclipses. 

 

Procedementos 

 Realización de conversións sinxelas entre escalas de distancia. 

 Localización dos puntos cardinais a partir da posición do Sol ao mediodía solar. 

 Orientación nocturna mediante a localización da Estrela Polar. 

 Observación do ceo nocturno a simple vista e con instrumentos. 

 Interpretación de datos dos planetas. 

 Aplicación do movemento diúrno aparente do Sol na construcción de reloxos de 

sol. 

 Utilización de modelos sinxelos en tres dimensións para explicar os movementos 

da Terra e da Lúa, o día, a noite e a sucesión das estacións. 

 Realización de representacións a escala do sistema solar. 

 

Actitudes 

 Valoración da importancia da observación e a medición para comprender o 

universo que nos rodea. 

 Aprecio da observación do ceo como unha forma de ocio. 

 Recoñecemento da influencia da astronomía na vida cotiá (calendarios, etc.). 

 Estimación da provisionalidade das teorías científicas. 

 Distinción do concepto de astronomía como ciencia do de «astroloxía» como 

mero prognóstico do destino do ser humano. 

 Toma de conciencia da necesidade de combater a contaminación alumínica e 

ambiental para preservar a calidade do ceo. 

 

 Criterios de avaliación 

 Explicar o significado de unidade astronómica (UA) e ano luz. 

 Coñecer a posición relativa dos distintos corpos que compoñen o sistema solar e, 

en especial, a do sistema Terra - Lúa. 

 Describir a causa da secuencia das estacións. 

 Describir a causa pola que se poden observar as fases lunares. 

 Relacionar o momento do día en que se observa a Lúa coa fase na que se atopa. 

 Coñecer por que se producen as estacións, os solsticios e os equinoccios en 

ambos os dous hemisferios terrestres. 

 Comprender o mecanismo de formación das eclipses. 

Unidade didáctica 2.- Propiedades da materia. 

 

Obxectivos 

 Recoñecer a materia atendendo á súa propiedade máis característica: a capacidade de 

ocupar un espacio. 

 Coñecer as propiedades que caracterizan a materia e clasificalas en intensivas ou 

extensivas e en medibles ou non medibles. 

 Distinguir as propiedades da materia que son medibles para chegar ao concepto de 

magnitude. 

 Valorar a importancia da medida e a necesidade de dispoñer de patróns de medida 

universais. 

 Recoñecer a imprecisión inherente á acción de medir. 

 Coñecer os símbolos que se utilizan para expresar magnitudes e unidades. 
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 Coñecer o sistema internacional de medida, e os múltiplos e submúltiplos das unidades 

máis utilizadas. 

 Definir o concepto elemental de masa como medida da cantidade de materia. 

 Diferenciar os conceptos de volume e capacidade. 

 Comprender o concepto de densidade como unha relación entre a masa e o volume. 

 Coñecer os distintos aparatos que se utilizan para medir masas e volumes. 

 Coñecer os diferentes instrumentos de uso máis frecuente no laboratorio. 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Materia, corpos materiais e sistemas materiais. 

2. Propiedades da materia: intensivas e extensivas; medibles e non medibles 

(magnitudes). 

3. A medida: unidades e sistemas de unidades. 

4. Masa, volume e densidade: que son e como se miden. 

 

Procedementos 

 Realización de experimentos sinxelos que poñan de manifesto as propiedades da 

materia (volume, masa, densidade, dureza, ...). 

 Observación de distintas propiedades da materia en corpos materiais concretos. 

 Realización de exercicios que demostren a necesidade de medir. 

 Realización de exercicios que impliquen transformación de unidades. 

 Medida da masa, do volume e da densidade de distintos corpos sólidos e líquidos. 

 Realización de exercicios que induzan a desenvolver métodos indirectos de medida. 

 

Actitudes 

 Recoñecemento e valoración da importancia dos patróns universais de medida. 

 Interese por aprender a manexar instrumentos de medida sinxelos (balanzas, 

probetas, vasos graduados, buratas, cintas métricas, cronómetros,...). 

 Rigor no traballo experimental e coidado co material de laboratorio. 

 

Criterios de avalicación 

 Definir o concepto de materia. 

 Describir procedementos que poñan de manifesto que os gases tamén son materia. 

 Clasificar distintas propiedades da materia en intensivas e extensivas. 

 Clasificar distintas propiedades da materia en medibles e non medibles. 

 Definir o concepto de magnitude. 

 Relacionar as magnitudes fundamentais cos instrumentos utilizados para medilas. 

 Describir distintos procedementos para medir masas de líquidos e volumes de sólidos 

irregulares. 

 Transformar unidades de medida noutras que sexan múltiplos e/ou submúltiplos das 

primeiras. 

 Saber facer cálculos sinxelos que inclúan a utilización das diferentes unidades do 

sistema internacional. 

 

Unidade didáctica 3.- Os estados da materia. 

 

Obxectivos 

 Recoñecer as características de cada un dos tres estados nos que se presenta a 

materia. 

 Utilizar o modelo de partículas en movemento (teoría cinética) para comprender as 

características dos tres estados nos que se presenta a materia. 

 Entender os fenómenos de expansión, compresión e difusión dos gases. 

 Utilizar a teoría cinética para interpretar os cambios de estado. 

 Describir as variacións que os cambios de estado producen en relación coas 

propiedades xerais da materia (volume, masa e densidade). 

 Interpretar e elaborar gráficas. 
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Contidos 

 

Conceptos 

1. Os tres estados da materia: características. 

2. Teoría cinética. 

3. Propiedades dos gases: expansión, compresión e difusión. 

4. Os cambios de estado. 

5. Relación das propiedades da materia cos seus cambios de estado. 

6. Comportamento da auga nos cambios de estado. 

 

Procedementos 

 Manexo de instrumentos de medida sinxelos. 

 Identificación das características dos distintos estados. 

 Utilización dun modelo de partículas para explicar os estados da materia e os cambios 

de estado. 

 Observación do fenómeno de difusión nos líquidos. 

 Análise dos cambios de estado en diversas substancias. 

 

Actitudes 

 Valoración da orde e a limpeza nos traballos de laboratorio. 

 Avaliación da atención e o coidado que debe poñerse á hora de tomar datos sobre un 

fenómeno. 

 Interese por aprender a representar fenómenos mediante esquemas, debuxos e 

gráficas. 

 Recoñecemento da observación como punto de partida para o coñecemento científico. 

 

Criterios de avaliación 

 Indicar as características de cada un dos tres estados nos que se presenta a materia e 

explicalas tendo en conta a teoría cinética. 

 Describir, a partir da teoría cinética, a compresión e a difusión dos gases, a fluidez dos 

líquidos e a rixidez dos sólidos. 

 Definir o concepto de sólido cristalino. 

 Diferenciar os tres estados da materia en función das propiedades xerais (volume, 

masa e densidade). 

 Indicar os nomes cos que se designan os distintos cambios de estado. 

 Explicar os cambios de estado a partir da teoría cinética. 

 Diferenciar os conceptos de vaporización, evaporación e ebulición. 

 Definir os conceptos de punto de fusión e de ebulición. 

 Explicar e aplicar as técnicas axeitadas para medir o punto de fusión e de ebulición. 

 Deducir, ante a gráfica correspondente, os cambios de estado que experimenta unha 

determinada substancia. 

 

 

Unidade didáctica 4.- Mesturas e substancias puras. 

 

Obxectivos 

 Comprender a importancia da clasificación no traballo científico. 

 Coñecer e aplicar a clasificación da materia atendendo a propiedades doadamente 

observables. 

 Comprender e expresar a diferenza entre unha mestura e unha substancia pura. 

 Coñecer as técnicas máis comúns para separar as substancias dunha mestura. 

 Comprender as características máis importantes das mesturas (homoxéneas e 

heteroxéneas). 

 Recoñecer as propiedades da materia para poder identificar substancias puras. 

 Coñecer o criterio utilizado para clasificar as substancias puras en elementos, 

substancias simples e compostos. 

 Diferenciar un proceso físico dunha reacción química. 

 Saber que son e para que se utilizan os símbolos químicos. 
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Contidos 

 

a.Conceptos 

1. Clasificación da materia. 

2. Sistemas homoxéneos e heteroxéneos. 

3. Mesturas e substancias puras. 

4. Mesturas heteroxéneas. 

5. Mesturas homoxéneas: disolucións. 

6. Técnicas para separar mesturas: depuración, filtración, separación magnética, 

decantación, cristalización e destilación. 

7. Substancias puras: propiedades características; descomposición e clasificación. 

8. Elementos, substancias simples e compostos. 

9. Os elementos que forman o universo: hidróxeno e helio. 

 

Procedementos 

 Observación do aspecto de distintos sistemas materiais para determinar se son 

homoxéneos ou heteroxéneos. 

 Análise da composición de diferentes sistemas materiais utilizando procedementos 

físicos (cambios de estado). 

 Utilización de diversas técnicas para separar os compoñentes dunha mestura. 

 Interpretación de gráficas que representen cambios de estado de substancias puras. 

 Observación das variacións que experimentan os puntos de fusión e de ebulición da 

auga cando se disolven substancias nela. 

 

Actitudes 

 Valoración da importancia da clasificación nos traballos científicos. 

 Coidado no manexo do material de laboratorio, tendo en conta as normas de 

seguridade no uso de productos e na realización de experimentos. 

 Valoración da importancia da análise de substancias no laboratorio. 

 Interese por aprender técnicas de formulación e resolución de problemas. 

 Valoración do esforzo común na elaboración de traballos en equipo. 

 Valoración da importancia de utilizar unha linguaxe común e universal, mediante 

símbolos e fórmulas, para expresar os coñecementos. 

 

Criterios de avaliación 

 Diferenciar sistema homoxéneo de sistema heteroxéneo. 

 Poñer exemplos de sistemas homoxéneos nos que se poida determinar se se trata de 

mesturas ou de substancias puras. 

 Identificar distintas mesturas heteroxéneas presentes na natureza. 

 Poñer exemplos de mesturas e indicar para cada un a técnica de separación máis 

axeitada. 

 Definir os conceptos de disolución, disolvente e soluto. 

 Enumerar e definir as propiedades características máis importantes dunha substancia 

pura. 

 Analizar unha gráfica que represente o cambio de estado dunha substancia, indicando 

que cambios se producen e a que temperaturas. 

 Diferenciar de forma precisa entre cambio físico e cambio químico. 

 Distinguir as mesturas das substancias puras e os elementos dos compostos. 

 Explicar a existencia de elementos químicos tanto en seres vivos coma en substancias 

inertes. 

 Desenvolver destrezas e habilidades no traballo de laboratorio: a correcta 

manipulación dos instrumentos e dos materiais e a presentación formal dos informes escritos. 

 

 

Unidade didáctica 5.- A parte gasosa da Terra. 

 

Obxectivos 

 Explicar a orixe dos gases que compoñen a atmosfera, en especial o caso do osíxeno, 

produto da fotosíntese. 
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 Coñecer os compoñentes da atmosfera e as súas características máis importantes. 

 Relacionar a humidade coa condensación e a precipitación. 

 Recoñecer a diferenza entre clima e tempo. 

 Recoñecer a importancia do aire para os seres vivos e a relación dos compoñentes 

atmosféricos coa fotosíntese e coa respiración. 

 Explicar en que consiste o efecto invernadoiro e os perigos do seu aumento. 

 Coñecer algúns dos efectos da contaminación do aire e a influencia sobre os seres 

vivos. 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Orixe da atmosfera. 

2. Composición e estrutura da atmosfera. 

3. Variacións da composición do aire. 

4. Funcións da atmosfera. 

5. A presión atmosférica. 

6. O horror ao baleiro. 

7. Fenómenos atmosféricos debidos ao vento. 

8. A humidade atmosférica. 

9. Fenómenos atmosféricos debidos ao vapor de auga. 

10. Clima e tempo. 

11. Importancia do aire para os seres vivos e a saúde. 

12. Contaminantes. 

 

Procedementos 

 Relación da composición da atmosfera con procesos fundamentais para os seres vivos, 

como a fotosíntese e a respiración. 

 Establecemento de conexións entre os diferentes tipos de contaminación atmosférica, 

as causas e os efectos. 

 Construción dalgúns aparatos de medida sinxelos: psicrómetro. 

 Resolución de exercicios numéricos sinxelos relacionados coa humidade atmosférica. 

 Elaboración de informes sobre a contaminación atmosférica nos que se sinalen as 

causas, os contaminantes e as consecuencias. 

 Elaboración de murais onde mediante fotografías se represente o contraste entre 

lugares contaminados e lugares libres de contaminación. 

 Interpretación de mapas meteorolóxicos. 

 

Actitudes 

 Curiosidade e motivación para investigar en distintas fontes bibliográficas cuestións 

relativas á atmosfera e á súa influencia sobre os seres vivos. 

 Valoración da importancia que a modificación da composición da atmosfera ten sobre 

os fenómenos atmosféricos e os seres vivos. 

 Desenvolvemento dunha actitude crítica e responsable sobre a influencia dos nosos 

actos no medio. 

 Sensibilización ante o mantemento dunha boa calidade do aire que respiramos. 

 Iniciativa á hora de adquirir hábitos que axuden na mellora da calidade ambiental. 

 Concienciación da necesidade de coidar a calidade do aire por ser o medio do que 

obtemos o osíxeno para respirar. 

 

 

Criterios de avaliación 

 Coñecer a estrutura e a composición da atmosfera, así como as características de cada 

un dos seus compoñentes. 

 Establecer relacións entre os compoñentes químicos da atmosfera e os procesos 

biolóxicos e meteorolóxicos. 

 Coñecer o papel protector que a atmosfera ten sobre a vida no noso planeta. 

 Explicar a incidencia da capa de ozono sobre a superficie do planeta. 

 Explicar as repercusións da contaminación do aire no quentamento da Terra e os 
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efectos sobre os seres vivos. 

 Establecer relacións entre a calidade do aire e a saúde, e coñecer os principais 

contaminantes do aire. 

 

 

Unidade didáctica 6.- A parte líquida da Terra 

Obxectivos 

 Coñecer a distribución da auga na Terra. 

 Comprender que, malia que a hidrosfera ocupa unha parte importante da superficie 

terrestre, a auga é un recurso escaso e que está repartido de forma desigual. 

 Coñecer as propiedades da auga e relacionalas coas funcións que desempeña. 

 Recoñecer os procesos que interveñen no ciclo da auga e valorar a súa importancia. 

 Coñecer as formas nas que se presenta a auga nos continentes e os tipos de auga doce. 

 Tomar conciencia do grave problema que supón a contaminación da auga. 

 Identificar as actividades humanas que contaminan a auga. 

 Coñecer os distintos axentes contaminantes que lles afectan aos ríos, aos encoros, aos 

mares e aos océanos. 

 Valorar a importancia das augas subterráneas en países coma o noso, con importantes 

problemas de seca nalgunhas zonas. 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. A orixe da auga na Terra. 

2. Propiedades e importancia da auga para os seres vivos. 

3. A auga no noso planeta. O ciclo da auga: procesos e importancia. 

4. A auga nos continentes. 

5. A auga que consumimos. 

6. A contaminación da auga e a súa depuración. 

7. A auga e a saúde. 

 

Procedementos 

 Observación e interpretación de esquemas como o do ciclo da auga. 

 Realización de experiencias sinxelas para facilitar a comprensión dalgunha das 

propiedades da auga. 

 Lectura e comentario de textos relacionados coa auga: Carta Europea da Auga. 

 Manexo de bibliografía para a elaboración de traballos, informes, etcétera. 

 Discusións e debates en clase sobre o problema da contaminación da auga. 

 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia da auga para os seres vivos. 

 Valoración da necesidade de dispoñer de auga limpa para o bo funcionamento da vida. 

 Rexeitamento de todas as accións que provocan a contaminación da auga e interese 

por evitalas. 

 Valoración da importancia que teñen a reciclaxe e a reutilización da auga. 

 Actitude de compromiso persoal ante o consumo de auga. 

 Recoñecemento da auga como un ben común. 

  

Criterios de avaliación 

 Describir que é a hidrosfera e cal é a súa orixe. 

 Relacionar as propiedades da auga coas funcións que desempeña na natureza. 

 Describir as propiedades da auga en relación co volume, coa masa e coa densidade 

cando cambia de estado. 

 Representar o ciclo da auga. 

 Describir os procesos que interveñen no ciclo da auga e destacar a súa importancia. 

 Coñecer as formas nas que se presenta a auga nos continentes. 

 Diferenciar a auga doce da auga de mar e describir os tipos de auga doce. 

 Diferenciar os procesos de potabilización e depuración da auga. 

 Coñecer as formas de contaminación propias do medio acuoso e as consecuencias que 
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ten para o normal funcionamento da vida. 

 Establecer unha relación causa - efecto entre a auga contaminada e certas 

enfermidades no ser humano. 

 Coñecer as medidas de aforro de auga. 

 

Unidade didáctica 7.- A parte sólida da Terra. 

 

Obxectivos 

 Diferenciar os minerais das rochas. 

 Aplicar técnicas sinxelas para recoñecer os minerais e as rochas máis frecuentes no 

contorno do/a alumno/a. 

 Coñecer os distintos procesos de formación das rochas, base da súa clasificación. 

 Clasificar as rochas máis comúns mediante claves dicotómicas sinxelas. 

 Valorar os distintos usos que o ser humano fai das rochas e dos minerais. 

 Valorar a conservación e a utilización responsable dos recursos naturais da parte sólida 

do planeta. 

 Coñecer as capas que forman o noso planeta. 

 Comprender o concepto de litosfera terrestre e distinguir a codia continental e a 

oceánica. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Os minerais. 

2. As rochas. 

3. Principais minerais e rochas. 

4. Tipos de rochas segundo a orixe: sedimentarias, magmáticas e metamórficas. 

5. Utilidade de rochas e minerais. 

6. Explotación de minerais e rochas 

7. A codia terrestre. 

8. A litosfera terrestre. 

 

Procedementos 

 Manexo de bibliografía axeitada. 

 Interpretación de táboas de datos, debuxos, esquemas, etcétera. 

 Manexo e elaboración de claves sinxelas para identificar os minerais e as rochas máis 

comúns. 

 Manexo da lupa binocular para a observación de rochas e minerais. 

 Elaboración dun caderno de campo. 

 Elaboración de informes de laboratorio. 

 Análise e comentario de textos. 

 Descrición da fabricación dalgúns materiais artificiais. 

 

Actitudes 

 Valoración da necesidade de utilizar dun xeito racional os recursos naturais, 

entendendo que son limitados e que non sempre se poden rexenerar. 

 Recoñecemento e valoración da importancia das rochas e dos minerais para calquera 

tipo de actividade humana. 

 Respecto polo medio na observación e toma de mostras para evitar a súa 

deterioración. 

 Recoñecemento da necesidade de recuperar as zonas deterioradas pola explotación de 

minerais ou rochas. 

 Rexeitamento das prácticas coleccionistas sempre que supoñan unha deterioración 

para o medio. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Entender o concepto de mineral e as súas propiedades e sabelo aplicar para recoñecer 

se determinadas substancias son ou non minerais. 
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 Destacar a importancia dos minerais. 

 Entender o concepto de rocha e explicar en que se diferencia dun mineral. 

 Saber que tipos de rochas existen segundo a orixe. 

 Coñecer as rochas máis típicas dentro de cada grupo de clasificación. 

 Coñecer a utilidade dos tipos de rochas. 

 Coñecer os materiais artificiais de uso máis frecuente obtidos a partir de rochas. 

 Recoñecer e describir os distintos métodos de explotación de minerais e rochas. 

 Coñecer a estrutura en capas da Terra. 

 Relacionar a litosfera coa codia terrestre. 

 Coñecer os elementos químicos máis abundantes na codia terrestre. 

 Manexar técnicas sinxelas para o recoñecemento de rochas e minerais. 

 

 

Unidade didáctica 8.- A Terra, un planeta habitado. 

 

Obxectivos 

 Coñecer as características fundamentais que fan da Terra un planeta habitable. 

 Coñecer a unidade de composición dos seres vivos. 

 Saber que todos os seres vivos están constituídos por células. 

 Definir a célula como a unidade de organización e funcionamento dos seres vivos. 

 Coñecer as células procariota e eucariota. 

 Explicar os dous tipos de nutrición: autótrofa e heterótrofa. 

 Comprender a finalidade das funcións de nutrición, relación e reprodución, e relacionala 

coa enorme diversidade de vida existente. 

 Comprender as diferenzas entre a reprodución sexual e a asexual. 

 Recoñecer a gran diversidade de seres vivos e a súa relación co medio. 

 Comprender a importancia da adaptación como fenómeno que permite a diversificación 

dos seres vivos. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. A Terra, un planeta habitado. 

2. A unidade de composición dos seres vivos. 

3. A unidade de organización e funcionamento dos seres vivos: a célula. 

4. Os diferentes tipos celulares. 

5. Función de nutrición: autótrofa e heterótrofa. 

6. Función de reprodución: sexual e asexual. 

7. Función de relación. 

8. A diversidade dos seres vivos. 

 

Procedementos 

 Fomento do razoamento lóxico na comprensión das funcións vitais dos seres vivos. 

 Establecemento de semellanzas e diferenzas entre os distintos tipos celulares, tipos de 

nutrición, de reprodución, etcétera. 

 Elaboración de esquemas para representar os distintos tipos de células. 

 Relación de conceptos con exemplos concretos. 

 Observación de distintas adaptacións nos seres vivos para deducir a que factor 

ambiental están dirixidas. 

 Elaboración de murais que reflictan a diversidade dos seres vivos. 

 Iniciación ao manexo do microscopio óptico. 

 Uso da lupa binocular. 

 

Actitudes 

 Fomento do respecto por todas as formas de vida desde a comprensión de que 

todos/as estamos constituídos/as pola mesma materia e posuímos as mesmas unidades 

estruturais. 

 Aprecio e valoración da diversidade dos seres vivos. 
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 Fomento da curiosidade pola investigación. 

 Valoración da observación como fonte de coñecemento. 

 Rigor e precisión na observación sistemática. 

 Recoñecemento da dúbida como acicate para o coñecemento. 

 Estimación da provisionalidade das teorías científicas. 

 Recoñecemento de que o coñecemento científico non invalida o coñecemento ordinario 

do mundo, senón que o mellora e o completa. 

 

Criterios de avaliación 

 Explicar as características físicas e químicas da Terra que permitiron a orixe, o 

desenvolvemento e o mantemento da vida. 

 Describir a composición e a organización da materia viva e diferenciala da inerte. 

 Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e, partindo destas como 

unidade de organización e funcionamento, explicar as funcións comúns para todos os seres 

vivos. 

 Coñecer a diferenza entre a célula procariota e a eucariota. 

 Establecer semellanzas e diferenzas entre distintos tipos celulares. 

 Establecer semellanzas e diferenzas entre os procesos de nutrición autótrofa e 

heterótrofa. 

 Explicar a importancia das funcións vitais e establecer relacións entre elas. 

 Definir a diversidade dos seres vivos e relacionala coa aparición e a extinción das 

especies. 

 

 

Unidade didáctica 9.- Seres vivos. Os microorganismos. 

 

Obxectivos 

 Comprender a importancia da clasificación dos seres vivos e coñecer o sistema natural 

de clasificación. 

 Describir as categorías taxonómicas que se utilizan para clasificar os seres vivos. 

 Recoñecer a necesidade de establecer unha nomenclatura científica para o estudo dos 

seres vivos. 

 Distinguir os cinco reinos nos que se agrupan na actualidade os seres vivos e as 

características que os definen. 

 Comprender a necesidade de utilizar as claves de identificación para o recoñecemento 

dos seres vivos. 

 Coñecer a existencia doutros seres vivos que non son visibles a simple vista. 

 Valorar a importancia dos microorganismos, tanto para o medio coma para a 

alimentación humana. 

 Coñecer e diferenciar as características dos organismos incluídos no reino das moneras, 

dos protistas e dos fungos. 

 Coñecer que tipo de seres son os virus. 

 Relacionar algunhas enfermidades co microorganismo que as produce. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. A diversidade dos seres vivos. 

2. A clasificación dos seres vivos. 

3. Principais niveis de organización dos seres vivos. 

4. A nomenclatura binomial. 

5. Os cinco reinos: moneras, protistas, fungos, plantas e animais. 

6. Organismos microscópicos. 

7. Reino das moneras (bacterias). Tipos de bacterias segundo a súa forma. 

8. Reino dos protistas. Protozoos. Algas. 

9. Reino dos fungos. Características xerais e tipos. 

 

Procedementos 
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 Identificación dos distintos taxons na clasificación dalgúns animais. 

 Busca do nome científico dalgúns seres vivos, baseándose nos taxons aos que 

pertencen. 

 Elaboración de táboas sobre as características dos cinco reinos. 

 Utilización e realización de claves dicotómicas sinxelas para a identificación de seres 

vivos. 

 Emprego da lupa binocular para a observación dalgúns fungos, das bacterias do iogur, 

e das algas e protozoos presentes na auga dunha poza ou dun estanque. 

 Busca de información bibliográfica. 

 

Actitudes 

 Rigor e precisión na observación sistemática. 

 Aprecio e valoración da diversidade dos seres vivos. 

 Respecto polos seres vivos do contorno e rexeitamento das prácticas coleccionistas. 

 Recoñecemento da importancia do traballo científico na clasificación dos seres vivos. 

 Colaboración no traballo de equipo, mostrando tolerancia coas distintas opinións que 

nel se manifesten. 

 Recoñecemento da importancia dos microorganismos para a vida. 

 Interese por coñecer que enfermidades provocan os distintos tipos de 

microorganismos. 

 

Criterios de avaliación 

 Recoñecer a necesidade de fixar criterios de clasificación definíndoos como as 

características seleccionadas para agrupar os elementos dun conxunto. 

 Definir as categorías taxonómicas como distintos niveis de organización para clasificar 

os seres vivos. 

 Expoñer as características polas que determinados grupos de individuos se inclúen 

dentro dunha especie. 

 Definir o concepto de nomenclatura binomial, recoñecer a súa importancia e sabela 

aplicar baixo as directrices do/a profesor/a. 

 Nomear os cinco reinos e as características que os definen. 

 Describir as características dos virus. 

 Identificar os organismos que se inclúen no reino das moneras e recoñecer a 

importancia dalgúns grupos de bacterias. 

 Identificar que grupos de seres vivos pertencen ao reino dos protistas. 

 Coñecer as características dos protozoos e as clases nas que se dividen. 

 Coñecer as características das algas e a súa importancia para o medio mariño. 

 Saber clasificar as algas en función do pigmento predominante nelas. 

 Describir as principais características dos organismos incluídos no reino dos fungos e 

recoñecer a necesidade de clasificalos nun reino independente do das plantas. 

 Recoñecer a importancia dos fungos. 

 Relacionar algunhas enfermidades típicas co microorganismo que as produce. 

 Saber manexar claves sinxelas de clasificación. 

 

 

Unidade didáctica 10.- As plantas. 

 Obxectivos 

 Describir as características dos organismos que se inclúen no reino das plantas. 

 Comprender os fundamentos básicos da fotosíntese e a respiración vexetal. 

 Describir as características dos mofos e dos fentos. 

 Relacionar as distintas estruturas da flor co proceso da reprodución. 

 Diferenciar as anxiospermas das ximnospermas e identificalas na natureza. 

 Relacionar a estrutura da raíz, do talo e das follas coas respectivas funcións. 

 Utilizar claves dicotómicas sinxelas para identificar árbores. 

 Valorar a importancia das plantas na conservación da vida na Terra. 

 

 

Contidos 
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Conceptos 

1. Características do reino das plantas. 

2. Clasificación das plantas. 

3. Plantas sen flores: hepáticas, mofos e fentos. 

4. Plantas con flores: as espermatófitas. 

5. Flor, froito e semente. 

6. Anxiospermas. 

7. Ximnospermas. 

8. Estrutura xeral das espermatófitas. 

9. A raíz, o talo e as follas: estrutura e función. 

 

Procedementos 

 Reconto dos aneis dun tronco cortado para determinar a idade da árbore. 

 Observación das estruturas que compoñen unha flor. 

 Observación de distintos tipos de follas para clasificalas segundo o tipo de nervadura 

ou a forma da beira do limbo. 

 Realización de experimentos sinxelos relacionados coa fotosíntese. 

 Observación das follas das árbores para identificalas. 

 Utilización de claves dicotómicas sinxelas. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer os distintos tipos de plantas. 

 Valoración da importancia que ten para a vida a actividade das plantas. 

 Respecto polo medio na observación e toma de mostras. 

 Inquietude por coñecer o nome das plantas máis representativas do noso contorno e o 

seu interese ou utilidade para o ser humano. 

 Recoñecemento dos riscos que implican algunhas actividades humanas para o 

mantemento da flora no noso país. 

 

Criterios de avaliación 

 Describir as principais características das plantas. 

 Explicar a base do proceso da fotosíntese. 

 Diferenciar o proceso da fotosíntese do da respiración. 

 Clasificar as plantas atendendo á presenza ou ausencia de flores. 

 Coñecer as características das hepáticas, dos mofos e dos fentos. 

 Relacionar as envoltas florais da flor das anxiospermas coa función que desempeñan 

na reprodución. 

 Comparar as características das anxiospermas coas das ximnospermas. 

 Describir as partes da raíz, do talo e das follas e relacionalas coa súa función. 

 Saber manexar claves sinxelas de clasificación. 

 

 

Unidade didáctica 11- Os animais. 

 

Obxectivos 

 Coñecer as características dos seres vivos pertencentes ao reino animal. 

 Recoñecer os tipos que compoñen o grupo de animais denominado invertebrados: 

poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, artrópodos e equinodermos. 

 Clasificar os peixes, os anfibios, os réptiles, as aves e os mamíferos dentro do subtipo 

vertebrados. 

 Diferenciar os tipos de respiración, reprodución e regulación térmica nos vertebrados e 

nos invertebrados. 

 Establecer relacións entre a presenza de determinadas estruturas e a súa adaptación ao 

medio. 

 Clasificar especies concretas incluíndoas no grupo de vertebrados ao que pertencen 

segundo as súas características. 

 Identificar os animais que pertencen a un mesmo tipo polas súas características 

morfolóxicas e coñecer os seus hábitats. 

 Saber utilizar unha clave dicotómica de clasificación. 
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Contidos 

 

Conceptos 

1. O reino animal. 

2. Os invertebrados. 

 Poríferos. 

 Cnidarios. 

 Moluscos. 

 Anélidos. 

 Artrópodos. 

 Equinodermos. 

3. Os vertebrados. 

 Peixes. 

 Anfibios. 

 Réptiles. 

 Aves. 

 Mamíferos. 

 

Procedementos 

 Potenciación do razoamento a través de cuestións que implican establecer relacións 

lóxicas. 

 Establecemento de relacións entre estruturas e órganos coa función correspondente. 

 Establecemento de relacións entre as adaptacións que presentan os vertebrados coa 

súa forma de vida. 

 Establecemento de relacións taxonómicas. 

 Descrición das características dun exemplar a partir da observación directa. 

 Elaboración de claves dicotómicas para clasificar seres vivos. 

 

Actitudes 

 Respecto e coidado de todas as formas de vida. 

 Rexeitamento das prácticas coleccionistas, e interese por estudar e observar os 

animais no seu medio natural. 

 Fomento da curiosidade e a observación sistemática como base da investigación 

científica. 

 Rexeitamento de calquera tipo de violencia cara aos animais. 

 Aceptación do ser humano como membro do reino animal. 

 Recoñecemento da diversidade animal como valor en si mesmo. 

 

Criterios de avaliación 

 Describir as principais características morfolóxicas dos distintos grupos de 

invertebrados e vertebrados. 

 Relacionar os órganos que presentan os animais coa función que realizan. 

 Comprender o concepto de metamería e citar exemplos de órganos que presenten 

esta característica nos anélidos. 

 Describir o concepto de metamorfose. 

 Describir os trazos que caracterizan a especie humana. 

 Establecer algunhas relacións entre a presenza de determinadas estruturas e a súa 

adaptación ao medio. 

 Identificar a clase ou a orde á que pertencen diversos exemplares de animais, a partir 

da observación das súas características máis relevantes, coa axuda de claves ou guías. 

 Saber utilizar claves dicotómicas de clasificación. 

 

Mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva: 

 Asociación das estacións do ano ao efecto combinado da translación da Terra arredor 

do Sol, a inclinación do eixe de rotación e a constancia da devandita inclinación, e non á 

proximidade ou á distancia do Sol. 

 Comprensión da secuencia día - noite como efecto da rotación da Terra. 
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 Propiedades da materia: intensivas ou extensivas e  medibles ou non medibles. 

Concepto de magnitude. 

 Sistema internacional de medida: múltiplos e submúltiplos das unidades máis 

utilizadas. 

 Características de cada un dos tres estados nos que se presenta a materia 

 Utilización da teoría cinética para comprender as características dos tres estados nos 

que se presenta a materia. 

 Comprensión da importancia da clasificación no traballo científico. 

 Recoñecemento das propiedades da materia para poder identificar substancias puras. 

 A orixe dos gases que compoñen a atmosfera, en especial o caso do osíxeno, produto 

da fotosíntese. 

 A importancia do aire para os seres vivos e a relación dos compoñentes atmosféricos 

coa fotosíntese e coa respiración. 

 Comprensión de que a auga é un recurso escaso e que está repartido de forma 

desigual. 

 Descrición dos procesos que interveñen no ciclo da auga e valoración da súa 

importancia. 

 Conceptos de mineral e rocha. 

 Recoñecemento dos minerais e as rochas máis frecuentes no contorno. 

 Procesos de formación das rochas. 

 Características fundamentais que fan da Terra un planeta habitable. 

 A célula como unidade de organización e funcionamento dos seres vivos. 

 Diversidade de seres vivos e a súa relación co medio. 

 Importancia da clasificación dos seres vivos e coñecemento do sistema natural de 

clasificación. 

 Valoración da importancia dos microorganismos, tanto para o medio coma para a 

alimentación humana. 

 Características dos organismos pertencentes ao reino das plantas. 

 Fundamentos básicos da fotosíntese e a respiración vexetal. 

 Características dos seres vivos pertencentes ao reino animal. 

 Características dos invertebrados e vertebrados. 

 Coñecemento da riqueza botánica e faunística de Galicia. 

 Identificación dos endemismos animais e vexetais destacables en Galicia. 

 

 

 

2º curso 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

Unidade didáctica 1.- O mundo material. 

 

Obxectivos 

 Comprender que todos os corpos están formados por materia. 

 Coñecer as propiedades da materia: extensión, inercia e gravitación. 

 Diferenciar os conceptos de masa e peso. 

 Distinguir un corpo material dun sistema material. 

 Aplicar a notación científica na expresión da diversidade de tamaños da materia. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Concepto de materia e propiedades da mesma. 

2. A masa como medida da materia. Relación entre masa e peso. 

3. A densidade. 

4. Corpos e sistemas materiais. 

5. Diversidade de tamaños da materia. 
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6. Organización do mundo material en ordes de magnitude. 

 

Procedementos 

 Expresión de cantidades como potencias de dez. 

 Cálculo de masas, pesos, volumes e densidades. 

 Realización de experimentos sinxelos que poñan de manifesto as propiedades da 

materia (volume, masa e densidade). 

 Medida da masa, do volume e da densidade de distintos corpos sólidos e líquidos. 

 Realización de exercicios que impliquen a transformación de unidades. 

 

Actitudes 

 Recoñecemento e valoración da importancia dos patróns universais de medida. 

 Interese por aprender a manexar instrumentos de medida sinxelos (balanzas, 

probetas, vasos graduados, grades tubos de ensaio, . . . ) 

 Rigor no traballo experimental e coidado co material de laboratorio. 

 

 

Criterios de avaliación 

 Definir e aplicar os conceptos: materia, masa, inercia, gravitación, peso, volume e  

densidade en diferentes contextos da vida cotiá. 

 Calcular masas, pesos, volumes e densidades. 

 Describir distintos procedementos para medir masas de líquidos e volumes de sólidos 

irregulares. 

 4.Transformar unidades de medida noutras que sexan múltiplos e/ou submúltiplos das 

primeiras. 

 Facer cálculos sinxelos que inclúan a notación científica. 

 

 

Unidade didáctica 2.- Materia e enerxía. 

 

Obxectivos 

 Clasificar os sistemas materiais segundo os seus intercambios co medio. 

 Coñecer os conceptos de forza, traballo e calor. 

 Comprender o concepto de enerxía como a propiedade que teñen os corpos para 

producir un efecto determinado. 

 Comprender que hai corpos que se comportan como fontes de enerxía e outros como 

receptores, e comprobar que a enerxía se transfire duns ós outros. 

Diferenciar os tipos ou formas de enerxía: enerxía cinética ou de movemento, enerxía 

potencial ou de altura, enerxía magnética, enerxía eléctrica, enerxía química e enerxía nuclear. 

 Comprender que a enerxía se conserva e se degrada. 

 Identificar o tipo de enerxía que ten un obxecto determinado.  

 Analizar as vantaxes e inconvenientes das fontes de enerxía renovables e as non 

renovables. 

 Valorar o problema enerxético actual e a necesidade de aforro. 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Sistemas materiais abertos, pechados e illados. 

2. Forza, calor e traballo. 

3. A enerxía e a transferencia de enerxía: formas e fontes de enerxía. 

4. Enerxía mecánica, enerxía calorífica, enerxía química, enerxía eléctrica e enerxía 

nuclear. 

5. Principio de conservación da enerxía. A degradación da enerxía. 

6. Fontes de enerxía renovables e non renovables. 

7. Medidas de aforro enerxético. 

 

Procedementos 

 Deducción do concepto de enerxía e identificación das situacións da vida cotiá en que 
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se producen transformacións da enerxía. 

 Elaboración de experiencias encamiñadas a poñer de manifesto os efectos da enerxía. 

 Análise da producción da enerxía eléctrica durante os últimos anos das centrais 

hidroeléctricas, térmicas e nucleares.  

 Consulta bibliográfica e lectura de textos relacionados coa enerxía: a medida, a 

utilización, o aforro, etc.  

 Identificación de situacións cotiás nas que se produzan intercambios de enerxía, e de 

situacións naturais nas que se manifesten algunhas formas de enerxía e os cambios que 

producen. 

 Elaboración dun informe individual sobre o grao de cumprimento na casa das medidas 

de aforro enerxético e cales son os aspectos que se poderían mellorar. 

 

Actitudes. 

 Recoñecemento da importancia da enerxía nas nosas actividades e da súa repercusión 

na calidade de vida.  

 Valoración dos estudos que se fixeron ao longo da historia e dos que se levan a termo 

actualmente para fabricar máquinas que transfiren da maneira máis eficaz a enerxía e facilitan 

así a tarefa. 

 Sensibilidade ante os problemas derivados da utilización de recursos enerxéticos non 

renovables para a obtención da enerxía eléctrica. 

 Toma de consciencia da limitación dos recursos enerxéticos e responsabilidade no uso 

da enerxía eléctrica, da auga, etc.  

 Valoración dos recursos enerxéticos renovables como fontes de enerxía non 

contaminantes e ilimitadas, e recoñecemento da importancia da investigación neste campo.  

 Interese por confeccionar un material de estudio completo, pulcro e ordenado, no que 

as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos. 

 

Criterios de avaliación 

 Clasificar diversos sistemas materiais segundo os seus intercambios de materia 

enerxía co medio. 

 Definir os conceptos de forza, traballo, enerxía. 

 Enunciar o principio da conservación da enerxía. 

  Asociar o concepto de enerxía á capacidade que teñen os corpos para producir un 

efecto determinado.  

 Identificar o tipo de enerxía que teñen os obxectos en situacións concretas.  

 Recoñecer situacións na que se produce un intercambio de enerxía.  

 Diferenciar correctamente os tipos de enerxía: enerxía cinética ou de movemento, 

enerxía potencial ou de altura, enerxía eléctrica, enerxía química e enerxía nuclear.  

 Analizar con obxectividade as vantaxes e inconvenientes dos recursos enerxéticos 

renovables e non renovables.  

 Ser conscientes da necesidade de investigar a forma de aproveitar mellor os recursos 

enerxéticos renovables para cubrir as necesidades enerxéticas da humanidade. 

 Aplicar medidas de aforro enerxético na vida cotiá. 

 

 

Unidade didáctica 3.- A enerxía que nos move. 

 

Obxectivos 

 Coñecer o consumo de enerxía en Galicia. 

 Comprender as diferentes formas de produción de electricidade. 

 Saber cales son as vantaxes e os impactos ambientais que orixinan as instalacións 

produtoras de enerxía. 

 Coñecer os principais recursos enerxéticos de Galicia. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Consumo e enerxía en Galicia. 
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2. Funcionamento das centrais hidroeléctricas, térmicas e nucleares. 

3. Recursos convencionais en Galicia. 

4. Situación das enerxías alternativas en Galicia: parques eólicos, enerxía solar, enerxía 

dos biocombustibles, enerxía xeotérmica e enerxía mareomotriz. 

 

Procedementos 

 Análise do recibo da luz da casa. 

 Localización das centrais hidroeléctricas, centrais térmicas e parques eólicos máis 

importantes nun mapa de Galicia. 

 Busca e selección de información sobre o funcionamento das centrais térmicas, 

nucleares, hidroeléctricas e dos aeroxeradores usando diferentes fontes: internet, revistas 

científicas, enciclopedias, . . . 

 Elaboración dun traballo escrito sobre o funcionamento das centrais térmicas, 

hidroeléctricas e aeroxeradores. 

 Exposición oral do traballo de investigación.   

 

Actitudes 

 Valoración do traballo en equipo como método de avance do coñecemento científico. 

 Valoración do potencial enerxético da nosa comunidade. 

 

Criterios de avaliación 

 Explicar o funcionamento das centrais térmicas, hidroeléctricas, nucleares e 

aeroxeradores. 

 Analizar o recibo da luz. 

 Realizar un traballo de investigación sobre sobre o funcionamento das centrais 

térmicas, hidroeléctricas e aeroxeradores. 

 Describir as vantaxes e os inconvenientes dos diferentes procesos de obtención de 

enerxía. 

 Coñecer as centrais térmicas de Galicia, así como as principais hidroeléctricas e 

parques eólicos. 

 Citar as posibilidades das enerxías alternativas menos desenvolvidas en Galicia ( solar, 

mareomotriz, de biocombustibles e xeotérmica). 

 

 

Unidade didáctica 3.- A calor e a temperatura. 

 

Obxectivos 

 Comprender o concepto de calor como transferencia de enerxía térmica entre dous 

corpos en desequilibrio térmico e non como algo contido neles. 

 Relacionar a temperatura co movemento térmico ou coa enerxía cinética media das 

moléculas e rexeitar a idea errónea de que a temperatura é unha medida da calor. 

 Coñecer as escalas Celsius, Farenheit e Kelvin de temperatura e a relación entre elas. 

 Comprender o proceso físico no que se fundamenta o funcionamento do termómetro. 

 Describir os cambios de estado. 

 Comprender que ao transferir calor a un corpo, este pode aumentar de temperatura, 

pode dilatarse ou pode cambiar de estado. 

 Coñecer as principais unidades de medida da calor. 

 Distinguir as formas de transmisión da calor. 

 Coñecer medidas de eficiencia térmica. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos. 

1. Calor e temperatura. 

2. A temperatura e a súa medida: os termómetros. 

3. As escalas Celsius, Farenheit e Kelvin de temperatura. 

4. A calor e os cambios de estado. 

5. Calor e equilibrio térmico: unidades da calor. 



250 

 

6. A dilatación dos corpos. 

7. Transmisión da calor: condución, convección e radiación. 

8. Materiais illantes e condutores. 

 

Procedementos. 

 Recoñecemento de situacións da vida cotiá, fenómenos naturais, aplicacións, etc., 

relacionadas coa transferencia de enerxía,  cambios de estado e a dilatación dos corpos.  

 Realización de exercicios de cambio de escala de temperatura. 

 Obtención, no laboratorio, de curvas de quentamento nas que se produza unha 

transición de fase. 

 Realización de problemas de cambios de unidades da calor. 

 Descrición dos cambios de estado da materia e da súa explicación a escala atómico -

molecular.  

 Utilización correcta e responsable do material na elaboración de experiencias. 

 Análise da conductividade térmica de diferentes materiais. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer a explicación de moitos fenómenos cotiáns relacionados coa 

transmisión de enerxía entre os corpos mediante a calor.  

 Recoñecemento da utilidade técnica dos coñecementos sobre o comportamento dos 

materiais ante a calor, a conxelación, a dilatación, etc.  

 Curiosidade por coñece-las interpretacións que se fixeron ó longo da historia da 

ciencia dos fenómenos relacionados coa transmisión de calor. 

 Habituarse a aplicar o método científico na elaboración de experiencias. 

 Interese por confeccionar un material de estudio completo, pulcro e ordenado e 

sensibilidade pola orde no lugar de traballo e o coidado do material utilizado. 

 Participación activa en clase e nas prácticas. 

 

 

Criterios de avaliación 

 Diferenciar  e usar correctamente os conceptos de calor e temperatura. 

 Recoñecer os diferentes procesos que permiten aumentar a temperatura dun corpo e, 

por tanto, a súa enerxía interna.  

 Explicar as diferentes formas de transmisión da calor entre os corpos.  

 Describir os cambios de estado. 

 Explicar o fenómeno da dilatación en corpos sólidos, líquidos ou gasosos.  

 Deducir o comportamento dos materiais ante o aumento de temperatura, incluso a 

auga, que se comporta de xeito excepcional. 

 Identificar materiais illantes e conductores da calor. 

 

 

Unidade didáctica 4.- O son. 

 

Obxectivos 

 Comprender como se produce o son. 

 Coñecer o significado do concepto de frecuencia aplicado ao son. 

 Recoñecer a natureza ondulatoria do son, así como a necesidade dun medio material 

para a súa propagación. 

 Saber que a presión varía durante a propagación do son no aire. 

 Recoñecer que a velocidade de propagación do son varía segundo os distintos medios. 

 Coñecer as partes do oído e a transmisión do son ata que chega ao nervio acústico. 

 Coñecer as calidades sonoras. 

 Comprender como e cando se producen os ecos e distinguilos das reverberacións. 

 Coñecer  as medidas activas e pasivas para combater a contaminación acústica. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 
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1. Produción do son. Necesidade dun medio material de propagación. 

2. Propagación do son no aire. 

3. Natureza ondulatoria do son. Velocidade de propagación. 

4. Estrutura e funcionamento do oído. 

5. Calidades sonoras: sonoridade, ton e timbre. 

6. Reflexión do son: eco e reverberación. 

7. Contaminación acústica. 

 

Procedementos 

 Realización de sinxelas actividades relativas á velocidade de propagación do son en 

distintos medios. 

 Identificación das calidades sonoras. 

 Resolución de exercicios sinxelos relacionados coa produción do eco. 

 Utilización de diapasóns para comprender a produción do son. 

 Realización de traballos de investigación sobre a contaminación acústica e as súas 

medidas correctoras. 

 

Actitudes 

 Interese pola interpretación física dos fenómenos relativos ao son, á súa produción e á 

súa propagación. 

 Toma de conciencia sobre o problema da contaminación acústica nos núcleos urbanos. 

 Fomento de hábitos contrarios ás actividades ruidosas e respectuosos co silencio. 

 Adquisición do hábito de falar sen berrar e de escoitar ós outros, sen pretender 

impoñer as opinións propias.  

 

 

Criterios de avaliación 

 Coñecer o concepto de frecuencia, así como o rango de frecuencias de produción do 

son. 

  

 Entender a natureza ondulatoria do son. 

 Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión do son. 

 Resolver problemas relativos á velocidade de propagación do son no aire. 

 Identificar as partes do oído en esquemas. 

 Explicar a transmisión do son polo interior do oído.  

 Distinguir as calidades sonoras. 

 Comprender e resolver exercicios sinxelos sobre a produción do eco. 

 Coñecer os efectos prexudiciais do ruído e valorar as actitudes de prevención da 

contaminación acústica, propoñendo medidas correctoras para a combater. 

 

 

Unidade didáctica 5.- A luz. 

 

Obxectivos 

 Coñecer a natureza ondulatoria da luz e a súa velocidade de propagación polo baleiro. 

 Entender o mecanismo de formación das sombras, as penumbras e as eclipses como 

unha consecuencia da propagación rectilínea da luz. 

 Comprender a lei da reflexión e a súa aplicación na formación de imaxes en espellos 

planos e curvos. 

 Distinguir o mecanismo de formación de imaxes en espellos e en lentes. 

 Coñecer o fenómeno de refracción da luz e a súa aplicación na formación de imaxes a 

través de lentes. 

 Distinguir as imaxes formadas a través de lentes converxentes e diverxentes. 

 Comprender o mecanismo que permite a visión dos obxectos. 

 Coñecer os procesos (transmisión e reflexión) que fan que os obxectos presenten 

cores. 

 Identificar as distintas partes do ollo, relacionándoas coas funcións que desempeñan, 

e coñecer os principais defectos da vista. 
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Contidos 

 

Conceptos 

1. Natureza ondulatoria da luz. Velocidade de propagación no baleiro. 

2. Propiedades da luz. 

3. Propagación rectilínea da luz: sombras, penumbras e eclipses. 

4. Reflexión da luz. Visión dos obxectos e formación de imaxes en espellos planos e 

curvos. 

5. Refracción da luz. Formación de imaxes a través de lentes. 

6. Luz e materia: as cores das cousas.  

7. O ollo e a vista. Principais enfermidades do sentido da vista. 

 

Procedementos 

 Utilización de diagramas de raios para comprender a formación de sombras e 

penumbras. 

 Debuxo de traxectorias de raios ao pasar dun medio a outro facendo uso de táboas de 

ángulos de refracción. 

 Debuxo de imaxes formadas con lentes (converxentes e diverxentes), así como con 

espellos planos e curvos (cóncavos e convexos). 

 Resolución de exercicios sobre a velocidade de propagación da luz. 

 Realización de pequenas investigacións relativas á visión das cores, analizando a 

influencia dos filtros e da luz que os ilumina. 

 Elaboración de esquemas do ollo humano sinalando as partes e da formación de 

imaxes en ollos hipermétropes e miopes. 

 

Actitudes 

 Interese polas explicacións científicas dos fenómenos relativos á interacción entre luz 

e materia (visión de formas e cores, etcétera). 

 Aproximación ao traballo científico a través de pequenas investigacións. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Adquirir un coñecemento cualitativo da enerxía que portan as ondas 

electromagnéticas, os seus tipos, os seus posibles efectos prexudiciais e o modo de nos 

protexer dalgunhas destas radiacións. 

 Resolver exercicios relativos á velocidade de propagación da luz. 

 Coñecer o mecanismo de formación de sombras, penumbras e eclipses e reproducilo 

mediante diagramas de raios. 

 Utilizar os diagramas de raios para comprender o tipo de imaxes que se forman en 

espellos planos e curvos. 

 Describir o fenómeno da refracción e valorar a súa aplicación na formación de imaxes 

a través de lentes delgadas. 

 Explicar a descomposición da luz e resolver cuestións de composición de cores. 

 Recoñecer os fenómenos que dan lugar á visión das cores en materiais transparentes 

e opacos. 

 Elaborar esquemas do ollo humano sinalando as súas partes e a función de cada unha. 

 Describir en que consisten a miopía e a hipermetropía. 

 

 

Unidade didáctica 6.- A enerxía interna da Terra. 

 

Obxectivos 

 Saber que a enerxía xeotérmica ten a súa orixe no interior da Terra, debido 

principalmente á desintegración de elementos radioactivos. 

 Coñecer a división composicional e dinámica do planeta. 

 Coñecer as probas que apoian a teoría da deriva continental. 

 Relacionar o movemento das placas coa calor interna da Terra: correntes de 

convección. 

 Relacionar o movemento das placas litosféricas coa formación de cordilleiras, así coma 
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coa orixe dos volcáns e dos terremotos. 

 Identificar os volcáns como aberturas da codia terrestre polas que flúen materiais 

procedentes do interior da Terra.  

 Recoñecer un terremoto como un tremor ou sacudida que ten lugar nunha zona da 

codia terrestre. 

 Coñecer os elementos dun terremoto: hipocentro, epicentro e ondas sísmicas. 

 Relacionar nun mapa as zonas que limitan as placas litosféricas coas de maior risco 

sísmico e volcánico. 

 Coñecer as formas de predicción e as medidas de prevención volcánica e sísmica. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Orixe da calor interna da Terra. 

2. Estrutura terrestre: modelo composicional e dinámico. 

3. A deriva continental. 

4. As placas litosféricas: tipos e movemento. 

5. Volcáns: partes, produtos emitidos e tipos segundo as características das erupcións. 

Vulcanismo atenuado. Actividade volcánica en España. 

6. Terremotos: concepto e elementos. As ondas sísmicas. Intensidade e magnitude. 

7. Formas de predicción de sismos e erupcións volcánicas e medidas de prevención dos 

riscos dos mesmos. 

 

Procedementos 

 Observación das liñas costeiras atlánticas de América e África e constatación da deriva 

continental. 

 Realización de esquemas das capas da Terra. 

 Observación de mapas de volcáns e terremotos e comparación coa situación das placas 

litosféricas. 

 Elaboración de debuxos de volcáns. 

 Interpretación e elaboración de gráficos sobre as ondas sísmicas e esquemas do interior 

da Terra. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o noso planeta noutros momentos da súa historia xeolóxica. 

 Valoración do traballo científico que permite avanzar no coñecemento do mundo que 

nos rodea. 

 Precaución e aceptación das normas de protección civil en caso de terremoto. 

 Valoración da observación como punto de partida para o coñecemento da Terra. 

 Valoración da dificultade de estudar o interior da Terra. 

 Recoñecemento do tempo como factor clave na maioría dos procesos xeolóxicos 

internos. 

 

Criterios de avaliación 

 Definir conceptos como enerxía xeotérmica, sismo, sismógrafo, descontinuidade 

sísmica, epicentro, hipocentro, magnitude e intensidade dun terremoto.  

 Describir as partes nas que se divide a Terra segundo criterios composicionais e 

dinámicos. 

 Explicar a teoría da deriva continental e as probas que achegou Wegener. 

 Explicar a causa dos movementos das placas litosféricas. 

 Relacionar a distribución dos volcáns e sismos coa disposición das placas litosféricas. 

 Enumerar os tipos de movementos que poden amosar as placas litosféricas. 

 Debuxar distintos tipos de volcáns e sinalar as súas partes, así como describir os 

produtos que emiten. 

 Analizar gráficas sobre a propagación das ondas sísmicas polo interior terrestre. 

 Citar os métodos de predición sísmica e  volcánica así como as medidas de prevención 

dos terremotos e volcáns. 
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Unidade didáctica 7.- A enerxía interna e o relevo. 

 

Obxectivos 

 Coñecer como a enerxía interna determina o relevo dos continentes e dos océanos.  

 Distinguir as forzas que deforman as rochas, e os tipos de estruturas de deformación 

que orixinan. 

 Debuxar distintos tipos de pregues e fallas sinalando as súas partes e recoñecelos en 

fotos reais. 

 Coñecer os procesos de formación dos distintos tipos de rochas e relacionalos no ciclo 

das rochas. 

 Describir as características das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentarias. 

 Identificar exemplares das rochas máis importantes. 

 Realizar un traballo de investigación dos principais recursos xeolóxicos de Galicia. 

 Coidar o material do laboratorio. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. O relevo dos continentes e dos océanos. 

2. As deformacións das rochas: pregues e fallas. 

3. Os tipos de rochas: magmáticas metamórficas e sedimentarias. 

4. O ciclo das rochas. 

5. Recursos xeolóxicos en Galicia. 

 

Procedementos 

 Recoñecemento en esquemas de procesos de formación de oróxenos. 

 Elaboración de debuxos de distintos tipos de pregues e fallas indicando os seus 

elementos. 

 Realización de esquemas sobre os fondos oceánicos. 

 Recoñecemento de pregues e fallas na natureza. 

 Identificación de exemplares de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentarias. 

 Observación de esquemas para deducir a formación de rochas magmáticas e 

metamórficas. 

 Busca de información de diferentes fontes sobre os principais recursos xeolóxicos de 

Galicia e as súas aplicacións industriais. 

 Elaboración de murais e informes sobre as aplicacións industriais da rochas galegas. 

 

Actitudes 

 Bo coidado do material do laboratorio. 

 Aprezo polo uso da biblioteca escolar  e das novas tecnoloxías da información e a 

comunicación como fonte de coñecemento. 

 Interese por coñecer as rochas do noso contorno.  

 Valoración do medio propio como fonte de recursos e riqueza. 

Criterios de avaliación 

 Explicar como se forman os oróxenos de subdución e os de colisión. 

 Describir o relevo dos fondos oceánicos e recoñecer as diferentes formacións en 

esquemas. 

 Deducir os efectos de forzas aplicadas sobre un terreo estratificado. 

 Representar distintos tipos de pregues e fallas e sinalar os seus elementos. 

 Recoñecer en esquemas anticlinais e sinclinais e fallas directas, inversas e 

transformantes. 

 Explicar os procesos xeolóxicos que orixinan os diferentes tipos de rochas. 

 Identificar de visu as principais rochas de Galicia e algunhas de España. 

 Utilizar as novas tecnoloxías como ferramenta de traballo para informarse, aprender e 

comunicarse empregando técnicas e estratexias diversas. 

 Realizar murais informativos coas principais rochas galegas de importancia industrial. 

 Coidar o material e as instalacións do laboratorio. 
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Unidade didáctica 8.- As funcións dos seres vivos (I). 

 

Obxectivos 

 Coñecer o que é un ser vivo, a súa organización e as súas funcións vitais. 

 Identificar as células como as unidades elementais dos seres vivos e diferenciar entre 

organización procariota e organización eucariota e entre as células animais e as células 

vexetais.  

 Coñecer o concepto de nutrición e os tipos de nutrición dos seres vivos, e describir os 

seus procesos. 

 Comprender a organización das plantas e relacionar a súa estrutura cos procesos de 

nutrición vexetal. 

 Explicar as etapas da nutrición heterótrofa. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. A teoría celular. 

2. A célula procariota e a célula eucariota animal e vexetal. 

3. A nutrición autótrofa e a importancia da fotosíntese. 

4. Utilidade das moléculas fabricadas polas plantas. 

5. A nutrición heterótrofa: etapas e aparatos que interveñen nesta función. 

 

Procedementos 

 Construción dunha táboa relacionando aparatos e sistemas dos vertebrados coa 

función que desempeñan. 

 Recoñecemento en esquemas e debuxos da estrutura básica das células, tanto 

procariotas como eucariotas. 

 Realización dun resumo sobre a historia da investigación celular. 

 Recoñecemento, en esquemas e en debuxos, dos diferentes tipos de nutrición. 

 Relación de diferentes organismos pluricelulares co seu tipo de nutrición. 

 Realización e interpretación de esquemas sobre o proceso fotosintético e o proceso 

respiratorio nas plantas. 

 Describir as utilidades máis importantes das moléculas orgánicas fabricadas polas 

plantas. 

 Identificación, en fotografías, do réxime alimenticio de animais a partir da observación 

das estruturas e órganos desenvolvidos para inxerir os alimentos. 

 Realización dun experimento para descubrir o amidón nunha pataca.  

 Realización de experiencias relacionadas coa fotosíntese analizando e interpretando os 

resultados mediante a elaboración das conclusións. 

 

Actitudes 

 Valoración do proceso fotosintético como fonte primaria de enerxía para os seres 

vivos. 

 Toma de conciencia da importancia da investigación científica para o coñecemento dos 

procesos vitais dos seres vivos. 

 Toma de conciencia da necesidade de conservar e protexer os espazos naturais, co fin 

de protexer a vida dos seres autótrofos.  

 Apreciación da gran diversidade biolóxica presente no mundo vexetal, non só de 

formas senón tamén de procesos fisiolóxicos.  

 Interese por confeccionar un material de estudio completo, pulcro e ordenado, no que 

as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos.  

 Responsabilidade na utilización do material de laboratorio, instrumentos e aparellos, 

seguindo as instruccións e normas de seguridade.  

 Participación activa na realización de prácticas, a elaboración de conclusións, etc., 

valorando o traballo en equipo. 
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Criterios de avaliación 

 Enumerar os principais puntos da teoría celular. 

 Clasificar os seres vivos segundo o número de células que os constitúen. 

 Citar as diferenzas entre as células procariotas e as eucariotas e entre as células 

animais e as vexetais e recoñecelas en esquemas. 

 Definir o concepto de nutrición e dos seus tipos. 

 Describir as etapas da nutrición autótrofa e da heterótrofa. 

 Diferenciar a composición do zume bruto e do zume elaborado, así como os tecidos 

vasculares polos que circula cada unha delas e o sentido da antedita circulación.  

 Asociar cada órgano vexetal coa función que realiza e, en particular, relacionar as 

follas coa fotosíntese identificando o papel que desempeña cada un dos seus elementos de 

morfoloxía externa e interna. 

 Diferenciar os procesos da fotosíntese, respiración celular e fermentación.  

 Relacionar as funcións vitais cos aparatos que as levan a cabo nos vertebrados. 

 Realizar as experiencias prácticas con orde, rigorosidade e cumprindo as normas de 

seguridade. 

 Extraer conclusión das prácticas de laboratorio e expresalas por escrito con coherencia 

e empregando o vocabulario científico axeitado. 

 Valorar a importancia dos organismos fotosintéticos no mantemento dos ecosistemas. 

 

 

Unidade didáctica 9.- As funcións dos seres vivos (II). 

 

Obxectivos 

 Recoñecer o significado da reproducción nos seres vivos. 

 Diferenciar as modalidades de reproducción: sexual e asexual.  

 Explicar os tipos de reproducción asexual, sexual e alternante presentes nas plantas e 

nos animais e citar exemplos. 

 Coñecer a coordinación nerviosa e hormonal nos animais, así como a relación nos 

vexetais centrándose nos tropismos e nastias. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Obxectivos da reprodución e tipos: sexual e asexual. 

2. Tipos de reprodución asexual en plantas e animais. 

3. Reprodución sexual en plantas e animais. 

4. Reprodución alternante en plantas e animais. 

5. Función de relación a nivel celular e a nivel orgánico. 

6. Coordinación nerviosa e hormonal nos animais. Elaboración da resposta fronte a un 

estímulo polo sistema nervioso central. 

7. Tipos de locomoción nos animais. 

8. A relación nas plantas: tropismos e nastias. 

 

Procedementos 

 Interpretación de esquemas sobre o proceso de reprodución e os ciclos de vida das 

plantas e dos animais. 

 Identificación, en debuxos e en exemplares naturais, das partes dunha flor. 

 Realización de debuxos das partes dunha flor, dunha semente e dun froito, a partir 

das observacións realizadas ó diseccionar os anteditos órganos vexetais. 

 Recoñecemento das diferencias morfolóxicas que presentan as flores segundo o seu 

axente polinizador, xustificando e argumentando as súas descricións. 

 Deseño e planificación dun experimento para analizar as condicións que determinan a 

xerminación dunha semente. 

 Elaboración dunha táboa comparativa das vantaxes e inconvenientes dos dous tipos 

de reprodución. 

 

Actitudes 
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 Toma de conciencia da importancia das técnicas de reprodución asexual que se 

empregan en agricultura. 

 Recoñecemento das vantaxes da reprodución asexual nos animais. 

 Toma de conciencia da importancia do coñecemento da reprodución asexual dos 

animais á hora de tomar decisións sobre o control de pragas. 

 Apreciación da gran diversidade de formas que presenta o mundo vexetal.  

 Toma de conciencia de que os vexetais son seres vivos que tamén merecen coidado e 

respecto, en especial durante as actividades de recolección de mostras.  

 Valoración dos traballos científicos para mellora-la reproducción das plantas.  

 Interese por confeccionar un material de estudo completo, pulcro e ordenado, no que 

as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos. 

 Responsabilidade na utilización do material do laboratorio, manténdoo limpo e en boas 

condicións. 

 Participación activa nas clases e durante a realización de actividades prácticas. 

 

Criterios de avaliación 

 Identificar a reprodución como unha función vital a finalidade da cal é a perpetuación 

da especie. 

 Diferenciar correctamente a reproducción sexual e a asexual. 

 Describir os tipos de reprodución asexual das plantas máis utilizadas na agricultura e a 

xardinería, sinalando as vantaxes que ofrece cada tipo. 

 Identificar a alternancia de xeracións entre o gametófito e o esporófito como o ciclo de 

vida característico dunha planta. 

 Relacionar as partes da flor, a semente e o froito, coa función que realizan.  

 Definir correctamente os conceptos de polinización, xerminación do gran de pole, 

fecundación, dispersión da semente e xerminación da semente. 

 Deseñar e realizar un experimento para deducir cáles son as condicións ambientais 

que determinan a xerminación dunha semente.  

 Describir os tipos de reprodución asexual, o proceso de reprodución sexual e o da 

reprodución alternante nos animais, poñendo exemplos de cada un. 

 Enumerar as vantaxes e os inconvenientes da reprodución sexual e da asexual. 

 Explicar o proceso de captación de estímulos físicos e químicos, transmisión da 

información e elaboración da resposta polo sistema nervioso. 

 Citar as función das partes do encéfalo. 

 Relacionar os diferentes grupos animais co tipo de locomoción que amosan. 

 Esquematizar o funcionamento do sistema endócrino e recoñecer a súa  participación  

no crecemento, o metabolismo e a reproducción dos animais.  

 Definir tropismos e nastias e poñer exemplos. 

 

 

Unidade didáctica 10.- Materia e enerxía nos ecosistemas. 

 

Obxectivos 

 Recoñecer a importancia da enerxía do sol para a existencia de vida no noso planeta. 

 Definir ecosistema e identificar os seus compoñentes. 

 Coñecer os principais factores abióticos do ecosistema. 

 Explicar as relacións existentes entre os organismos do ecosistema. 

 5.Coñecer os tipos de adaptacións e as principais adaptacións dos seres vivos á luz, á 

temperatura e á humidade. 

 Entender a organización trófica do ecosistema. 

 Comprender o fluxo de enerxía no ecosistema e o ciclo da materia. 

 Comprender que o ser humano é o responsable do esgotamento dos recursos e da 

contaminación. 

 Coñecer os principais espazos naturais protexidos de Galicia. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 
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1. O ecosistema e os seus compoñentes: biótopo e biocenose. 

2. Factores abióticos do medio acuático e terrestre. A auga como factor imprescindible 

para a vida. Límite de tolerancia. 

3. Relacións intra e interespecíficas. 

4. Adaptacións dos seres vivos ao medio. 

5. Transferencias de materia e enerxía nos ecosistemas. Redes tróficas. Ciclo da auga e 

ciclo do carbono. 

6. Degradación dos ecosistemas pola acción humana: esgotamento de recursos e 

contaminación. 

7. Medidas de conservación do medio. 

8. Espazos naturais protexidos en Galicia. 

 

Procedementos 

 Relacionar as propiedades da auga coas funcións que desempeña nos seres vivos e no 

seu medio. 

 Recoñecemento do nivel trófico ao que pertence un determinado organismo. 

 Interpretación de esquemas e gráficas relacionadas cos factores ecolóxicos, 

depredación, . . . 

 Elaboración e interpretación de cadeas e redes tróficas. 

 Representación e interpretación de esquemas do fluxo de enerxía e do ciclo da materia 

no ecosistema 

 Realización, en equipo, do estudo dun ecosistema do contorno. 

 Realización de medicións dalgún factor abiótico con instrumentos de medida. 

 Determinación do contido en materia orgánica, carbonatos e auga nun solo e 

interpretación dos resultados obtidos. 

 

Actitudes 

 Coidado do medio físico como parte integrante dos ecosistemas que condiciona o 

crecemento das poboacións naturais. 

 Toma de conciencia da limitación dos recursos enerxéticos dun ecosistema e da súa 

importancia na dinámica do ecosistema.  

 Toma de conciencia de que calquera alteración nunha cadea trófica pode causar graves 

alteracións no ecosistema. 

 Valoración da biomasa como fonte de enerxía renovable. 

 Desenvolvemento dunha actitude participativa na defensa e a conservación dos 

ecosistemas terrestres e da súa biodiversidade. 

 Valoración da necesidade de compatibilizar as actividades humanas co equilibrio dos 

ecosistemas terrestres e a conservación da súa biodiversidade. 

 Respecto polo traballo dos compañeiros. 

 

Criterios de avaliación 

 Definir o termo ecosistema e os seus compoñentes. 

 Identificar os principais factores abióticos dos ecosistemas e relacionalos coas 

adaptacións que desenvolven os organismos para vivir no seu medio. 

 Describir e poñer exemplos das principais relacións intra e interespecíficas. 

 Explicar o fluxo de enerxía e o ciclo da materia. 

 Situar organismos no nivel trófico que lles corresponde e interpretar redes tróficas. 

 Interpretar gráficas. 

 Enumerar as consecuencias derivadas do esgotamento de distintos tipos de recursos. 

 Explicar a orixe e os efectos da contaminación da auga, do aire e do solo. 

 Enunciar medidas para acadar un desenvolvemento sostible. 

 Analizar un ecosistema próximo ao centro e estudar as relacións tróficas, as 

adaptacións dos organismos ao medio e os niveis de contaminación do solo. 

 Coñecer os espazos naturais protexidos en Galicia. 

 

 

Unidade didáctica 11.- A diversidade de ecosistemas. 

 

Obxectivos 
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 Comparar as características dos medios terrestres e acuáticos. 

 Entender o concepto de sucesión ecolóxica e de comunidade clímax. 

 Coñecer as características dos biomas terrestres e relacionar a súa distribución 

espacial coa zonación climática da Terra. 

 Coñecer as diferentes rexións mariñas e a clasificación dos organismos segundo a 

zona  que habiten. 

 Coñecer as características dos medios acuáticos continentais. 

 Buscar e seleccionar información sobre os diferentes biomas e redactar as conclusións 

obtidas. 

 Realizar murais sobre os biomas. 

 Valorar o traballo en equipo como método de avance do coñecemento científico. 

 Expresarse oralmente empregando o vocabulario científico axeitado. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos 

1. Características dos medios terrestres e dos medios acuáticos. 

2. Sucesión ecolóxica: etapas. A comunidade clímax. 

3. Os biomas terrestres: características. 

4. Ecosistemas acuáticos: o medio mariño e o medio das augas continentais. 

 

Procedementos 

 Localización nun mapamundi a distribución dos grandes biomas terrestres. 

 Recoñecemento de biomas en fotografías e ilustracións. 

 Realización dunha táboa coas diferenzas que existen entre o ambiente acuático e o 

terrestre. 

 Interpretación gráficos e esquemas relacionados co tema. 

 Análise de textos de revistas científicas relacionados coa ecoloxía. 

 Busca e selección de información en libros, revistas, internet,. . .sobre os biomas. 

 Realización en grupos de dúas persoas  de murais e traballos de investigación sobre as 

características físico-químicas, flora, fauna, relacións tróficas, recursos. . . dos biomas 

terrestres máis importantes. 

 Exposición oral do traballo de investigación realizado. 

 

Actitudes 

 Valoración do traballo en equipo como método de avance do coñecemento científico. 

 Respecto polas quendas de palabra dos compañeiros. 

 Desenvolvemento dunha actitude participativa na defensa e a conservación dos 

ecosistemas terrestres e da súa biodiversidade. 

 Valoración da necesidade de compatibilizar as actividades humanas co equilibrio dos 

ecosistemas terrestres e a conservación da súa biodiversidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Citar as diferenzas entre os medios acuáticos e os terrestres. 

 Definir os conceptos de sucesión ecolóxica, equilibrio ecolóxico e comunidade clímax e 

explicar as etapas dunha sucesión.  

 Interpretar gráficas e esquemas. 

 Comentar textos científicos relacionados co tema. 

 Definir o concepto de bioma e localizar os grandes biomas terrestres nun planisferio. 

 Buscar información en diferentes fontes, sobre as condicións climáticas, xeolóxicas, 

flora, fauna, adaptacións,  relacións intra e interespecíficas, recursos naturais,  características 

dos diferentes biomas  da Terra. 

 Expoñer oralmente a información obtida sobre os biomas, empregando o vocabulario 

científico adecuado. 

 Elaborar murais explicativos sobre os diferentes biomas e ecosistemas mariños. 

 Recoñecer o enorme valor biolóxico dos ecosistemas e a necesidade de 

responsabilizarse na defensa dos medios naturais e da biodiversidade que estes albergan. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES  PARA OBTER  UNHA  AVALIACIÓN  POSITIVA. 

 

 Propiedades xerais da materia. Escalas macroscópica e microscópica. 

 Cálculos sinxelos de masa, volume, densidade e peso. 

 Uso de potencias de base dez. 

 A enerxía no universo e na Terra. Formas de enerxía. 

 Cambios térmicos na materia. Estados de agregación e cambios de estado. 

 Concepto de enerxía e a súa medida. Tipos de enerxía. 

 Intercambio de enerxía entre sistemas materiais. Principio de conservación da enerxía. 

 Concepto de calor. Degradación da enerxía. 

 A propagación da calor. Mecanismos de transferencia. 

 Concepto de temperatura. Escalas termométricas. Percepción da calor. 

 As máquinas e a súa clasificación. A cultura e as máquinas. 

 Obtención da enerxía térmica. Tipos de máquinas térmicas e o seu rendemento. 

 As nosas fontes de enerxía. Enerxías renovables e non renovables. 

 Xeración, transporte e consumo de enerxía en Galicia. 

 Solucións para un desenvolvemento sostible. 

 Os recursos enerxéticos do planeta.Solucións aos problemas enerxéticos. 

 O son: natureza, propiedades, xeración e percepción. 

 Utilización tecnolóxica do son. Contaminación acústica. 

 A luz: a súa natureza e as súas propiedades. 

 Manipulación da luz: imaxes en movemento, formación de imaxes, as lentes. 

 A percepción da luz: o ollo, os defectos oculares e a súa corrección. 

 As ondas sísmicas e o estudo do interior da Terra. 

 A litosfera, as placas tectónicas e a súa dinámica. 

 A deriva continental do século XX. 

 Os volcáns: estrutura, tipos e produtos que expulsan. 

 Os riscos volcánicos: predición e prevención volcánica. 

 Os terremotos: epicentro e hipocentro. Intensidade e magnitude dun terremoto. 

 Os riscos sísmicos e a súa prevención. 

 O relevo terrestre: as áreas emerxidas e o relevo submarino. 

 O ciclo litolóxico. Concepto de textura e de estrutura dunha rocha. 

 As rochas magmáticas: orixe, clasificación e texturas. As rochas magmáticas máis 

importantes. 

 Concepto de metamorfismo. A orixe e os tipos de metamorfismo. As texturas e as 

rochas metamórficas máis destacables. 

 Os organismos unicelulares e pluricelulares e as súas funcións vitais. 

 A célula: o seu descubrimento e a súa morfoloxía. Os tipos de células. 

 A nutrición: concepto, tipos e os procesos da nutrición. 

 A organización e os procesos de nutrición nas plantas e nos animais. 

 Diferenciación entre fotosíntese, respiración e fermentación. 

 A función de relación nos seres vivos: estímulos e respostas. 

 A función de relación nas plantas: tipos de respostas aos estímulos. 

 Concepto de receptor e tipos de receptores. 

 A coordinación hormonal e nerviosa nos animais e os efectores. 

 Concepto de reprodución e os seus tipos. 

 A reprodución asexual  e sexual nas plantas e nos animais. 

 A biosfera e os ecosistemas. A ecosfera do sistema Terra. 

 Os compoñentes abióticos do ecosistema. 

 Os compoñentes bióticos do ecosistema. 

 A estrutura trófica do ecosistema. 

 Fluxo da enerxía e a circulación da materia no ecosistema. 

 Ecosistemas terrestres. Caracterización dos grandes biomas terrestres. 

 Ecosistemas acuáticos. Principais ecosistemas acuáticos. 

 Os ecosistemas de Galicia. Breve descrición. 
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AVALIACIÓN: PROCEDEMENTOS,INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA 

O 1º CICLO DA E.S.O. 

 

O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de tres avaliacións. A 

avaliación positiva requirirá que os alumnos/as dominen os contidos mínimos especificados 

para cada nivel, tendo en conta os criterios de avaliación especificados, destacando os 

seguintes aspectos: 

 Adquisición dun vocabulario específico da materia. 

 Desenvolvemento dun traballo diario na clase, que deberá ter debidamente recollido 

para entregar á profesora cando llelo indique. 

 Elaboración de informes científicos correctamente expresados, estruturados e 

presentados. 

 Realización das prácticas de laboratorio seguindo o protocolo das mesmas. 

 Participación activa nos traballos de grupo. 

 Intervencións orais. 

 Observación da actitude do alumno/a: atención prestada, curiosidade, esforzo na 

realización das distintas actividades, comportamento cara os compañeiros e o profesor/a,… 

Nos primeiros meses de curso realizarase unha avaliación inicial na que se resuma a 

información recollida (a través de diversos instrumentos de avaliación e tendo en conta os 

informes do alumnado de cursos anteriores) das características de cada alumno para procurar 

axustar o proceso didáctico á diversidade do mesmo. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS: 

-Probas escritas: realizaranse 1 ou 2 probas por avaliación en función das unidades 

didácticas vistas e da dispoñibilidade de horas dentro da temporalización programada, que 

cumprirán as seguintes características: 

Consistirán en exercicios variados como cuestións de desenrolo longo ou curto, cuestións 

tipo test, de relación de conceptos, elaboración e identificación de conceptos mediante 

esquemas, reencher frases incompletas, definicións, interpretación de datos de táboas e de 

diversas representacións gráficas, etc. 

Cada proba abranguerá os contidos impartidos ata o momento e non avaliados 

anteriormente, se ben poden ser necesarios para o desenrolo da mesma coñecementos 

impartidos con anterioridade e xa avaliados (contidos xa adquiridos).  

No caso de realizar dúas probas por avaliación realizarase unha media ponderada (en 

función dos contidos tratados por cada proba) entre ás dúas.  

 

A puntuación das probas sempre será inferior a 10 puntos, xa que a nota total 

completarase coa puntuación obtida nas actividades e traballos de clase (que se concretan 

mais abaixo). A porcentaxe da nota de avaliación referida a este apartado variará entre un 60 

e un 90%, en función da cantidade de actividades que dera tempo a realizar durante o período 

de avaliación e, por tanto, será concreto para cada grupo e para cada avaliación. 

No caso excepcional de ser preciso por algún impedimento do alumno estas probas 

poderán ser orais. 

-Actividades de diversa índole : preguntas de desenrolo curto, de desenrolo longo, de 

completar, esquemas mudos, exercicios de razoamento matemático, representación de 

gráficas, outras representacións ou modelos referidos á materia... e actividades de laboratorio 

e actividades para desenvolver o Plan lector. Se desenvolverán ó longo da avaliación, tanto na 

clase, como asinadas para realizar na casa. A porcentaxe da nota de avaliación referida a este 

apartado variará entre un 40 e un 10% en función da cantidade de actividades que dera tempo 

a realizar durante o período de avaliación. 

Estas actividades serán corrixidas na clase a viva voz ou no encerado e polas cales os 

alumnos irán acadando puntuación que será sumada á que consigan nas probas escritas. Para 

a corrección destas actividades estableceranse quendas de intervención dos alumnos por orde 

de lista (coa posibilidade de intervir calquera alumno de non ter resolto correctamente o que 

tiña a súa quenda), de xeito que vaian acadando a puntuación referida anteriormente que será 

rexistrada nese intre na Folla de rexistro do profesor. Nalgunhas ocasións aleatoriamente, ou 

dependendo da dificultade das actividades, poderán ser avaliadas polo profesor/a 

individualmente e rexistrada en dita Folla (que funcionará como un diario de clase). Polo cal, 

cada alumno debe conservar e rexistrar todo este material para ser requirido e avaliado pola 
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súa profesora cando esta llo indique, (a través de fichas, caderno de clase ou de prácticas, 

etc).  

-A presentación dos traballos realizarase con orde e no prazo en que estes sexan 

requiridos. Terán unha avaliación similar ás actividades antes tratadas e serán incluídos na 

porcentaxe de nota arriba indicado para ditas actividades. 

-A actitude do/a alumno/a na aprendizaxe da materia. 

Cando a un alumno se lle chame a atención por parte do profesor porque interrompa o 

normal funcionamento da clase, ou actitudes de falta de respecto cara o resto dos membros da 

clase, o profesor/a ou maltrato do material da aula, iránselle minguando décimas da nota de 

avaliación. A redución será de 0.1 puntos por cada chamada de atención e até un máximo do 

15% da cualificación. 

Para o resto de actitudes contrarias ao regulamento de réxime interno procederase como 

este dite, sen supoñer unha variación na nota da avaliación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Polo tanto a cualificación de cada avaliación será o resultado de aplicar os seguintes 

criterios: 

 Actividades e informes realizados ó longo do trimestre: 10 – 40 % 

 Probas escritas dos contidos traballados: 60 – 90 %.  

 Resta, da nota acadada nos apartados anteriores, do valor dos negativos acumulados 

da valoración da actitude do alumno na aula. 

 

Para obter a cualificación final da materia farase unha media ponderada* das tres 

avaliacións, a nota destas será a conquerida polo alumno de aplicar os criterios ós que se fai 

referencia no parágrafo anterior (en ningún caso se utilizará a nota de redondeo que conste 

nas actas de avaliación para o cálculo de dita media) e consideraranse aprobados nos 

seguintes casos: 

 Cando teñan unha nota media (das tres avaliacións) superior a 4.5. 

 Cando teñan unha avaliación suspensa cunha nota mínima de 4 e sempre e cando a 

media ponderada sexa superior a 4.5 puntos. 

 O criterio de ponderación virá dado pola extensión de contidos tratados en cada 

avaliación. 

 

 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 
 

Competencias Básicas. Contribución da materia a súa consecución. 

 

A materia de Ciencias Sociais contribúe ó desenvolvemento das competencias básicas. 

Estas materias unen ao carácter instrutivo, o contextualizador, axudando a centrar unha 

información dentro dunha perspectiva social. Desta forma cabe sinalar: 

 

1.- Competencia social e cidadá. A área de ciencias sociais resulta fundamental para o 

seu desenvolvemento, posto que facilita as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez 

máis plural, e así mesmo a comprensión da realidade social. É ben coñecido o papel que as 

ciencias sociais xogaron na conformación das identidades sociais e territoriais. Na medida en 

que constrúen as categorías de tempo e espazo social permiten a construción de tempo e 

espazo persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan no desenvolvemento 

dunha competencia social democrática e posibiliten unha interacción responsable co medio, 

teñen que incorporar a visión de que o mundo en que vivimos é froito das decisións que 

tomaron libremente os nosos antepasado máis ou menos libremente. Esta visión permítelle ao 

alumnado adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e 

actuacións, e adoptar, polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante este. 

O desenvolvemento desta competencia require ademais o tratamento destes contidos 

desde unhas metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades 

para participar na vida cívica, para asumir os valores democráticos e para o cumprimento dos 

deberes. 
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2.- Competencia sobre o coñecemento e interacción co mundo físico. As contribucións 

das ciencias sociais son relevantes e permiten relacións interdisciplinares. Interactuar co 

mundo físico, tanto no que ten de espazo natural como na medida en que o transforma a 

acción humana, é un aspecto esencial no coñecemento social, en canto permite comprender 

mellor o que sucede, as consecuencias dun proceso determinado e as condicións de vida de 

homes e mulleres, que son os suxeitos dos asuntos sociais. 

Contribúese a adquisición desta competencia na medida en que se asegure que a 

dimensión espacial impregna a aprendizaxe dos contidos xeográficos, adquirindo particular 

importancia o desenvolvemento de procedementos de orientación, localización, observación e 

interpretación de espazos, paisaxes e a súa representación cartográfica. 

Permite, ademais, analizar a acción humana na utilización do espazo e os seus recursos, 

e non só os problemas que isto xera, senón tamén as accións que pode arbitrar de xeito 

responsable para asegurar a protección do ambiente. 

 

3.- Competencia cultural e artística. Esta competencia supón apreciar, comprender e 

valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas materiais e inmateriais, utilizalas 

para o enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural de que 

dispoñemos e que resulta necesario preservar. 

A contribución da área concrétase facilitando a selección e coñecemento de obras de arte 

relevantes, ben polo seu significado na caracterización de estilos e artistas. 

 

4.- Competencia no tratamento da información e competencia dixital para a comprensión 

de fenómenos sociais e históricos. No mundo actual é innegable a importancia desta 

competencia. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a 

información e transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na sociedade da 

información en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e auxilian os 

intercambios, mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos 

físicos e sociais cada vez máis amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde 

esta área. 

En todo caso, debe insistirse en que a información é preciso saber utilizala, xa que por si 

mesma non produce unha forma axeitada de coñecemento. Por iso, é necesario comprendela e 

integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, capacitarse para a transmisión 

desta información do xeito máis eficaz posible. 

 

5.- Competencia en comunicación lingüística. Na medida en que a linguaxe é un vehículo 

imprescindible de comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe, esta é unha 

competencia que resulta imprescindible. A lingua é o principal instrumento para organizar o 

pensamento, para aprender e para explicar. Co discurso é posible describir, narrar, disertar e 

argumentar, e así mesmo, adquirir un vocabulario preciso e específico das ciencias sociais que 

deberá asumir o alumnado, como tamén capacidade para utilizalo e xeneralizalo 

correctamente. 

Esta competencia implica o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes tipos de 

textos cada vez máis complexos e que resultan fundamentais como elementos de información 

social e histórica. Trátase de ser capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, 

argumentando con rigor e precisión. 

 

6.- Competencia para aprender a aprender. Supón iniciarse na aprendizaxe e continuala 

dun xeito autónomo. Do que se trata é de ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe e de 

atopar respostas que se correspondan cun coñecemento racional, asumindo que poden ser 

diversas e que é posible atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas. 

Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o que queda por 

aprender, orientando os procesos de aprendizaxe ata as nosas capacidades. Noutras palabras, 

trátase de coñecer as propias potencialidades e as propias carencias. 

 

 

OBXECTIVOS. 

 

De etapa. 



264 

 

Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás outras entidades políticas, 

sociais e culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia dos seus dereitos 

e deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con outras comunidades, estados e 

culturas. 

Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as 

interrelacións entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este 

coñecemento para comprender o pasado e as sociedades actuais; asumir que estas son o 

resultado de longos procesos de cambio e dunha pluralidade de causas, e o papel que xogan 

nelas os homes e as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes que se 

deducen dese estudo. 

Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, as características do medio físico e 

as interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos seus 

recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e ambiental destas. 

Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das 

sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan. 

Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do 

mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e humanos de Europa, España e 

Galicia. 

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis 

relevantes na historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, identificando as súas 

causas e consecuencias, para adquirir unha perspectiva global da evolución da humanidade, e 

para conseguir ser capaces de elaborar unha interpretación dinámica desta que permita 

comprender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres humanos e, de xeito 

particular, a propia. 

Valorar a diversidade cultural –puntos de vista, formas de vida, códigos morais– 

manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións que non 

coinciden coas propias, sempre que non sexan atentatorias contra a dignidade humana, sen 

renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 

Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da 

revolución industrial e a maneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais e urbanas. 

Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro da súa 

realidade socio-cultural, para aprender así a valorar o patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico, asumindo a responsabilidade que supón a súa conservación e apreciándoo como 

recurso para o enriquecemento individual e colectivo. 

Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico galego, 

participando activamente na súa conservación e mellora. 

Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais para que a 

súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e enriqueza 

a comunicación. 

Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, estatística e 

cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden ao contorno físico e 

social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. Aprender a tratala de 

xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais de maneira 

organizada e intelixible. 

Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo o seu carácter 

provisional e comparalo co coñecemento social. 

Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e 

tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía 

necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

Resolver problemas e levar a cabo estudos e investigacións escolares aplicando os 

instrumentos conceptuais, as técnicas e os procedementos básicos da indagación 

característicos das ciencias sociais. 

Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores 

fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades humanas constitúen un logro 

irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a paz. Denunciar, en 

consecuencia, actitudes e situacións discriminatorias e inxustas, amosándose solidario cos 

pobos, grupos sociais e persoas privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos 

necesarios. 

Procurar a comprensión da realidade social galega actual como unha realidade dinámica 
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e cambiante que se constrúe continuamente en contacto con outras sociedades e culturas. 

Asumir a necesidade de ordenación do territorio desde criterios sustentables, respectando o 

patrimonio natural e construíndo e recollendo, así mesmo, o panorama futuro que pode 

ofrecerse tras a análise destes presupostos. 

 

 

De nivel. 

 

Obxectivos de 1º da ESO. 

1. Coñecer as características da Terra, do Sol e do Sistema Solar; explicar os 

movementos de rotación e translación do noso planeta e os factores que inciden na alternancia 

do día e da noite, e das estacións. 

2. Explicar a distribución das placas e das dorsais oceánicas da Terra e identificar os 

axentes internos e externos que interveñen na formación do relevo. 

3. Coñecer a composición das distintas partes que forman a atmosfera e a función que 

desempeña cada unha delas. 

4. Analizar a distribución da auga no noso planeta, os movementos de mares e océanos 

e a acción erosiva dos ríos. 

5. Describir o clima, a vexetación e a fauna das distintas paisaxes da Terra (ecuatorial, 

tropical, desértica, mediterránea, etc.). 

6. Comparar o xeito de vida das sociedades que habitan nas distintas zonas xeográficas 

da Terra. 

7. Analizar as interaccións que as sociedades humanas establecen cos seus territorios 

na utilización do espazo e no aproveitamento dos recursos naturais. 

8. Recoñecer os factores que determinan o tempo e mais o clima dun determinado 

territorio e establecer as características das grandes zonas climáticas da Terra. 

9. Coñecer o medio físico e humano (relevo, clima, augas, vexetación) da Comunidade 

Autónoma de Galicia, de España e de Europa valorando a diversidade humana, cultural e 

natural como un ben que cómpre preservar. 

10. Entender o proceso de hominización e a evolución cultural da Humanidade desde os 

primeiros australopitecos até a aparición do Homo Sapiens Sapiens. 

11. Coñecer o xeito de vida dos grupos de cazadores-recolectores da Prehistoria e 

analizar os restos materiais das súas actividades cotiás (ferramentas, obxectos de adorno, 

vestido, etc.) e as súas principais manifestacións artísticas. 

12. Explicar as orixes do Neolítico, o desenvolvemento da agricultura e da gandaría e o 

proceso de sedentarización dos grupos humanos. 

13. Recoñecer a importancia do desenvolvemento da metalurxia, a artesanía e mais o 

comercio na evolución social e cultural das sociedades prehistóricas. 

14. Analizar as principais características das civilizacións exipcia e mesopotámica 

(economía, sociedade, arte, etc.) e localizar no tempo as orixes da escritura. 

15. Coñecer a evolución histórica da civilización grega desde o nacemento da polis até os 

reinos helenísticos e recoñecer a herdanza cultural dos gregos (arte, filosofía, política, etc.) 

valorando a súa contribución á configuración da cultura occidental. 

16. Coñecer a evolución histórica do Imperio Romano, desde a fundación de Roma até a 

destitución do último emperador de Occidente, e caracterizar os trazos distintivos da 

organización social e económica, os costumes, a relixión e os aspectos da vida cotiá dos 

romanos, facendo especial fincapé nas características das cidades romanas e as súas obras 

urbanísticas. 

17. Describir o proceso de expansión do Cristianismo a través do Imperio Romano. 

18. Analizar as causas da crise do século III e das invasións xermánicas; e localizar 

cronoloxicamente a fin do Imperio Romano de Occidente. 

19. Analizar a organización socioeconómica, o asentamento e mais a distribución no 

territorio dos pobos prerromanos da Península Ibérica e nas terras de Galicia. 

20. Explicar os elementos característicos do proceso de romanización na Península 

Ibérica e no territorio galego, e identificar os principais testemuños arqueolóxicos da época 

romana no territorio español e en Galicia. 

21. Coñecer a evolución histórica e cultural da Hispania visigoda e recoñecer as 

principais manifestacións artísticas e culturais dos visigodos en España e en Galicia. 

22. Entender a relación entre os acontecementos máis significativos da historia de 
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Galicia, a historia de España e a Historia Universal, respectando os aspectos comúns e os de 

carácter diverso, co fin de valorar a pertenza a varias identidades colectivas. 

23. Valorar diferentes manifestacións artísticas a partir do coñecemento dos elementos 

técnicos básicos que as forman e situándoas no seu contexto histórico. 

24. Comprender o significado do tempo histórico e os seus compoñentes sincrónicos e 

diacrónicos. 

25. Estudar, comparar e contrastar a información obtida a través de diferentes fontes. 

26. Manexar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de traballo xeográfico e 

histórico como as gráficas, os mapas, as series estatísticas, etc.; saber interpretar a escala 

gráfica e os signos convencionais que se utilízannos distintos tipos de mapas (topográficos, 

políticos, temáticos, etc.). 

27. Traballar diferentes posibilidades que ofrecen as Tics e realizar pequenos traballos de 

investigación a partir delas. 

28. Desenvolver actividades en grupo adoptando actitudes colaboradoras, construtivas e 

respectuosas coa opinión dos demais. 

 

 

Obxectivos de 2º da ESO. 

1. Explica-las causas da caída do Imperio romano de Occidente e identificar ós pobos 

xermánicos que se instalaron nos seus territorios, situándoos no seu contexto cronolóxico e 

espacial. 

2. Identifica-las principais características da cultura e a arte bizantina. 

3. Coñece-las orixes do Islam, identifica-los seus preceptos básicos e analiza-las 

diferentes fases da súa expansión trala morte de Mahoma. 

4. Describila organización territorial e a base económica do Imperio carolinxio e analiza-

los elementos que, trala morte de Carlomagno, propiciaron o nacemento do feudalismo. 

5. Explica-la composición e os trazos distintivos dos distintos estamentos da sociedade 

medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. 

6. Entende-los pactos de fidelidade vasalaxe que establecían os distintos grupos sociais 

que integraban o sistema feudal.  

7. Describir distintos edificios característicos do mundo rural da Idade Media: o castelo, 

o mosteiro, as vivendas dos campesiños, etc. 

8. Explica-lo funcionamento dun feudo e o tipo de relacións que os campesiños 

mantiñan cos señores feudais. 

9. Saber como estaba organizada a Igrexa na Idade Media, cales eran as súas 

principais ordes relixiosas, e valora-la importancia desta institución na Europa Cristiá. 

10. Explica-los trazos distintivos da arte románica e gótica nas súas diversas 

manifestacións: arquitectura, escultura e pintura, destacando os principais monumentos e 

manifestacións artísticas, en especial as galegas.  

11. Coñece-las orixes da cidade medieval, identifica-los seus principais edificios e 

recoñece-las actividades económicas que se desenvolvían no seu interior, dedicando unha 

especial atención ó funcionamento dos gremios.  

12. Identificar e localizar no mapa as principais rutas comerciais e centros mercantís da 

Idade Media, destacando os centros galegos. 

13. Coñece-la composición e as formas de vida dos distintos grupos sociais que 

habitaban a cidade medieval, facendo especial fincapé na nova clase social: a burguesía. 

14. Analiza-las causas do renacer cultural das cidades no século XIII e valora-la función 

cultural e ideolóxica das Universidades a partir deste momento. 

15. Comprende-las novas necesidades relixiosas da vida urbana na Idade Media e 

valora-la función das Ordes Mendicantes. 

16. Coñece-las causas da crise da Baixa idade Media ( séculos XIV e XV). 

17. Coñecer a orixe e evolución política, económica e cultural do Al Andalus. 

18. Recoñece-los distintos grupos que formaban a sociedade de Al-Andalus e 

comprende-las causas das conversións relixiosas.  

19. Coñece-la base económica de Al-Andalus e identifica-los cultivos e as innovacións 

técnicas que os árabes introduciron na Península. 

20. Recoñece-la arte e a cultura das distintas comunidades que conviviron na Península: 

xudeus, mozárabes, mudéxares, etc. 

21. Identifica-las características e a evolución dos reinos cristiáns desde o século XII ata 
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finais da Idade Media, dedicando unha especial atención ó Reino de Galicia. 

22. Analiza-las causas da Reconquista e o proceso de repoboamento dos territorios 

ocupados, localizando no mapa as etapas máis importantes. 

23. Comprende-las orixes da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón. 

24. Valora-la importancia do Camiño de Santiago na Idade Media como elemento 

revitalízante da economía e como vía de penetración das ideas e dos estilos artísticos. 

25. Identificar as principais causas e protagonistas dos descubrimentos, así como as 

súas consecuencias. 

26. Identifica-los elementos económicos, políticos e sociais que motivaron o cambio da 

Idade Media á Idade Moderna. 

27. Coñecer os elementos que definen o reinado dos RRCC e a transcendencia que vai 

ter para nosa historia. 

28. Identificar e diferencia-los elementos que caracterizan o Renacemento e o Barroco. 

29. Explica-las causas do auxe e decadencia española dos séculos XVI e XVII. 

30. Clasificar cronoloxicamente os reinados dos Austrias. 

31. Compara-las características das sociedades rurais, industriais e postindustriais. 

32. Clasifica-los distintos tipos de cidades existentes segundo os sistemas de produción e 

as actividades económicas predominantes, diferenciando diferentes niveis de 

desenvolvemento. 

33. Describilos espazos rurais, industriais, de servizos e urbanos que configuran as 

paisaxes de Europa, de España e de Galicia. 

34. Coñece-la orixe histórica, as dimensións e a organización política dos distintos 

estados europeos, establecendo as diferenzas entre monarquía e república. 

35. Identifica-los factores que condicionan a distribución da poboación na superficie da 

terra e entende-lo concepto de densidade de poboación. 

36. Coñece-las distintas fases da evolución da poboación mundial, comparando os 

réximes demográficos dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. 

37. Analiza-las características da poboación de Galicia e de España. 

38. Realizar actividades relacionadas co estudio demográfico: elaborar e interpretar 

pirámides de poboación, realizar cálculos de densidades de poboación, interpretar series 

estatísticas... 

39. Identificar os principais problemas sociais da sociedade actual. 

40. Diferencia-las cidades dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e as súas 

diferentes estruturas. 

41. Amosar solidariedade ante calquera tipo de desequilibrio. 

42. Elaborar bosquexos, gráficos sinxelos, organigramas e mapas conceptuais para 

representa-los fenómenos históricos e xeográficos traballados.. 

43. Ordena-los acontecementos históricos en eixes cronolóxicos e localizalos no espazo a 

fin de adquirir unha perspectiva global da evolución histórica da Humanidade que teña en 

conta os procesos de cambio e de permanencia. 

 

 

Obxectivos de 3º da ESO. 

1. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e 

económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, deste xeito, comprender a pluralidade de 

causas que explican a evolución das sociedades actuais.  

2. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual acceso aos 

recursos, a globalización, os conflitos políticos, etc.) entendéndoos como unha problemática en 

que todos estamos somerxidos e da que todos somos responsables.  

3. Reflexionar sobre as repercusións da intervención humana no medio físico tendo en 

conta os problemas ecolóxicos que nos son máis próximos (sobreexplotación dos recursos, 

deforestación, contaminación, etc.). 

4. Identificar os axentes responsables da sobreexplotación da auga, a contaminación 

atmosférica e mais a deforestación; e analizar os factores que explican o desenvolvemento da 

conciencia ecolóxica.  

5. Defender as políticas orientadas a promover o desenvolvemento sostible e actuar de 

acordo coas posibilidades de cada individuo para contribuír á protección e mellora do medio.  

6. Identificar os axentes e as institucións básicas que interveñen na economía de 

mercado, así coma os factores necesarios para producir bens ou servizos.  
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7. Comprender as características do mercado laboral e reflexionar sobre os cambios que 

se produciron na organización do traballo como consecuencia da globalización económica.  

8. Coñecer os distintos tipos de agricultura que se practican no mundo e as paisaxes 

típicas de cada zona mediante a observación e a análise de bosquexos, mapas e fotografías.  

9. Explicar as características dos distintos tipos de gandaría e analizar a súa distribución 

xeográfica coa axuda de fontes cartográficas.  

10. Recoñecer as distintas técnicas de pesca que se utilizaron ao longo da historia, 

identificar as principais zonas pesqueiras do mundo e reflexionar sobre os problemas que 

atravesa o sector pesqueiro na actualidade.  

11. Localizar os países produtores de materias primas e de fontes de enerxía; e analizar 

as relacións de intercambio que se establecen entre eles segundo o seu nivel de 

desenvolvemento.  

12. Concienciarse da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar 

medidas de aforro enerxético como o uso dos recursos renovables.  

13. Coñecer os elementos do proceso industrial e a división técnica e social do traballo 

que ten lugar na industria, dedicándolle unha atención especial aos cambios que se produciron 

recentemente como consecuencia da globalización económica.  

14. Identificar os distintos tipos de industrias e de empresas industriais; e os factores 

que determinan a localización da industria no mundo.  

15. Clasificar as actividades terciarias, recoñecer as súas principais características e 

analizar o desenvolvemento que experimentou o sector terciario na actualidade.  

16. Comprender as causas do desenvolvemento do turismo e analizar a situación actual 

do turismo na Comunidade de Galicia e en España, facendo especial fincapé nas características 

do turismo do litoral mediterráneo español e nos recursos patrimoniais do noso territorio.  

17. Coñecer as características das redes de transportes (terrestre, marítimo e aéreo) e 

establecer a súa relación coas actividades económicas e cos centros de consumo máis 

importantes para comprender mellor os desequilibrios e contrastes que existen entre unhas 

rexións e outras.  

18. Relacionar a expansión do sector terciario co acceso á sociedade do benestar e 

comparar os indicadores económicos e sociais dos países ricos e dos países pobres.  

19. Identificar as distintas áreas xeopolíticas, económicas e culturais do mundo; analizar 

os fluxos  

20. comerciais e os principais problemas de desequilibrio socioeconómico existentes 

entre elas.  

21. Identificar os principais sectores produtivos da economía galega e española 

(agricultura, gandaría, industrias de diversos tipos, servizos...), analizar a súa interrelación e 

distribución no territorio.  

22. Comprender as causas e as consecuencias da globalización económica.  

23. Valorar o impacto das novas tecnoloxías da información e a comunicación no acceso 

á información, o fluxo de capitais e o comercio mundial.  

24. Comprender os problemas derivados do desigual acceso á riqueza no mundo (fame, 

baixo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.); e reflexionar sobre a actuación dos 

organismos que tratan de loitar contra a pobreza.  

25. Coñecer a distribución da poboación mundial no territorio, tendo en conta os factores 

xeográficos e históricos que explican as diferenzas rexionais.  

26. Comparar o modelo demográfico dos países desenvolvidos e dos países do Terceiro 

Mundo mediante a interpretación de series estatísticas e de gráficos de poboación e reflexionar 

sobre os factores que explican as diferenzas entre ambos.  

27. Recoñecer as distintas fases na evolución da poboación española, desde o século XIX 

até a actualidade, a partir da interpretación de gráficas e datos demográficos.  

28. Valorar as causas e as consecuencias do fenómeno migratorio, facendo especial 

fincapé na evolución histórica das migracións en España e na Comunidade de Galicia.  

29. Identificar os principais elementos da trama urbana e recoñecer a especialización do 

uso do solo nas cidades actuais como manifestación da diferenciación de funcións e da 

xerarquización social do espazo urbano.  

30. Recoñecer os problemas das grandes cidades (desigualdades sociais, contaminación, 

etc.) e propor medidas para xestionar o seu funcionamento.  

31. Coñecer e comparar entre si diferentes tipos de réximes políticos, incidindo nas 

características dos Estados democráticos.  



269 

 

32. Valorar as relacións de cooperación internacional entre Estado e recoñecer as 

funcións das principais organizacións supranacionais e das organizacións non gobernamentais.  

33. Coñecer as distintas fases no proceso de construción da Unión Europea e identificar a 

composición, as funcións e a capacidade de decisión das súas distintas institucións.  

34. Coñecer a división político-administrativa do territorio español en comunidades 

autónomas, provincias e municipios.  

35. Explicar as funcións e a composición das institucións que gobernan no Estado 

español e na Comunidade de Galicia; e os principios que se establecen na Constitución e nos 

estatutos de autonomía para guiar a política económica e social do país.  

36. Utilizar as novas tecnoloxías da información e a comunicación para a procura, a 

xestión e o tratamento da información.  

37. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo, e saber manexar e 

interpretar diversos instrumentos de traballo xeográfico como as gráficas, as representacións 

cartográficas, as series estatísticas, etc.  

38. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude crítica e construtiva, 

respectando as normas que rexen o diálogo e a intervención en grupo. 

 

 

Obxectivos de 4º da ESO. 

1. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e 

económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, deste xeito, comprender e saber analizar 

os problemas máis importantes das sociedades contemporáneas (a inmigración, a 

globalización, as desigualdades socioeconómicas, etc.).  

2. Utilizar as novas tecnoloxías de información e da comunicación para a procura, a 

xestión e o tratamento da información.  

3. Analizar a Europa do barroco: unha poboación estancada, unha economía de base 

agraria, unha sociedade estamental, o absolutismo monárquico e mais a arte barroca. 

4. Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das alianzas de ambos 

os bandos e a configuración política que comportou a aprobación dos decretos de Nova Planta. 

5. Entender o significado político dos Borbóns na España do século XVIII: As reformas 

de Filipe, Fernando VI e Carlos III.  

6. Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes económicas e políticas, 

e identificar os principais pensadores coas súas achegas.  

7. Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución Francesa analizando as 

novidades políticas que achegou e recoñecer as causas e mais as ideas que conduciron á 

Restauración europea.  

8. Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século XIX identificando os 

conceptos de nacionalismo e liberalismo, e prestándolle especial atención á súa influencia nos 

procesos de unificación alemán e italiano.  

9. Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, os sectores 

industriais, a revolución dos transportes, a organización do movemento obreiro e as novas 

ideoloxías: marxismo, anarquismo e internacionalismo.  

10. Analizar o desenvolvemento político de España durante o século XIX: a crise do 

Antigo Réxime, a restauración do absolutismo, a independencia das colonias americanas, a 

revolución liberal, o Sexenio Democrático e mais a Restauración. 

11. Recoñecer as transformacións demográficas e agrícolas do século XIX en España 

prestándolle unha atención especial a Galicia.  

12. Explicar as causas da expansión colonial e da Primeira Guerra Mundial, así como as 

súas consecuencias en Europa.  

13. Coñecer as principais correntes artísticas e culturais do século XIX en Europa, España 

e Galicia, diferenciando as principais autores e obras máis significativos do período. 

14. Coñecer as características principais do período de entreguerras: a Revolución Rusa, 

o crac do 29 e a gran depresión, o fascismo italiano e o nazismo alemán.  

15. Coñecer a historia española desde a crise da restauración, a II República e a Guerra 

Civil, prestándolle unha especial atención a Galicia.  

16. Explicar as causas e as consecuencias da Segunda Guerra Mundial.  

17. Identificar os aspectos máis significativos do mundo bipolar e as características de 

cada un dos bloques: o capitalista e mais o socialista. 

18. Coñecer as causas da caída dos bloques e as características principais do mundo 
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actual.  

19. Analizar a evolución dos aspectos económicos, políticos e sociais do réxime 

franquista en España, prestándolle unha especial atención a Galicia.  

20. Coñecer o proceso de transición cara á democracia que comezou coa morte de 

Franco, prestándolle unha especial atención a Galicia.  

21. Recoñecer os distintos gobernos democráticos españois e as súas principais liñas de 

actuación desde a transición ata a actualidade reflexionando sobre a evolución política de 

Galicia.  

22. Identificar os principios que rexen a Constitución española de 1978 na forma de 

goberno do Estado español, a súa organización estatal e valorala como garante das liberdades 

individuais e colectivas.  

23. Explicar os distintos mecanismos de participación dos cidadáns e das cidadás 

españois no exercicio do poder a escala continental, estatal e autonómica, recoñecer a función 

dos partidos políticos e identificar os partidos políticos máis importantes de España, facendo 

referencia a Galicia.  

24. Identificar as principais correntes artísticas do século XX no mundo prestándolle 

atención á contribución española ás artes figurativas durante este século, tanto en pintura, 

escultura como arquitectura, e a contribución de Galicia.  

25. Explicar as razóns da globalización económica a escala planetaria e coñecer os 

principais movementos sociais que se opoñen ao proceso de globalización.  

26. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual acceso aos 

recursos, a globalización, os conflitos políticos etc.), entendéndoos como unha problemática en 

que todos estamos implicados e da que todos somos responsables.  

27. Analizar os problemas derivados do desigual acceso á riqueza no mundo (fame, 

baixo nivel educativo, desequilibrios demográficos etc.) e reflexionar sobre a actuación dos 

organismos que tratan de loitar contra a pobreza.  

 

 

 

Contidos. 

 

Contidos comúns: procedementos e actitudes. 

1. Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. 

Percepción da realidade xeográfica mediante a observación directa ou indirecta.  

2. Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de datos. 

3. Análise e traballo con textos históricos de especial relevancia. 

4. Realización de pequenos comentarios artísticos. 

5. Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, 

proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.) 

6. Elaboración da información obtida, de forma escrita ou utilizando as diferentes 

posibilidades que ofrecen as Tics. 

7. Localización no tempo en o espazo dos períodos, culturas e civilizacións e 

acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias temporais. 

8. Identificación de causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de 

evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 

9. Establecer relacións de interdependencia entre os diferentes elementos que 

caracterizan cada etapa histórica ou sociedade actual. 

10. Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas 

máis relevantes, contextualizándoas na súa época.  

11. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico, particularmente o propio, 

como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 

12. Realización de debates, análises de casos ou resolución de problemas sobre algunha 

cuestión de actualidade servíndose, entre outras, das fontes de información que proporcionan 

os medios de comunicación, valorando informacións diversas sobre un mesmo feito, 

fundamentando as opinións, argumentando as propostas, respectando as dos demais e 

utilizando o vocabulario axeitado.  

13. Coñecer o vocabulario histórico e xeográfico elemental para a súa utilización. 

14. Valoración dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma de 

discriminación ou de dominio. Visión crítica ante as situacións inxustas e valoración do diálogo 
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e a procura da paz na resolución dos conflitos.  

15. Recoñecemento dos valores de liberdade, respecto e tolerancia. 

 

 

 

Contidos conceptuais. 

 

1º CURSO DA ESO. 

 

Bloque I: A TERRA E OS MEDIOS NATURAIS. 

1. A representación da Terra. Aplicación de técnicas de orientación e localización 

xeográfica. 

2. Localización no mapa e caracterización de continentes, océanos, mares, unidades dor 

elevo e ríos no mundo, en Europa, en España e en Galicia. 

3. Caracterización dos principais medios naturais, identificando os compoñentes básicos 

do relevo, os climas, as augas e a vexetación; comprensión das interaccións que manteñen. 

Observación e interpretación de imaxes representativas dos mesmos. Valoración da 

diversidade como riqueza que hai que conservar. 

4. Os grupos humano se a utilización do medio: análise das súas interaccións. As 

paisaxes naturais e humanizadas. Principais unidades paisaxísticas en Galicia e España. A 

organización do territorio en Galicia; a dispersión da poboación en pequenos asentamentos 

(aldeas), as parroquias, as vila se as áreas urbanas. 

5. Riscos. Estudo dalgún problema medioambiental como, por exemplo, a acción humana 

sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. Toma de conciencia das 

posibilidades que o medio ofrece e disposición favorable para contribuír ó mantemento da 

biodiversidade e a un desenvolvemento sostible. 

 

Bloque II: SOCIEDADES PREHISTÓRICAS, PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS E IDADE ANTIGA. 

1. Cazadores e recolectores, os primitivos actuais. Cambios producidos pola revolución 

neolítica. Aspectos significativos da Prehistoria no territorio peninsular. 

2. As primeiras civilizacións urbanas. Orixe do poder político e patriarcado. 

3. As primeiras formas de poboamento e distribución da poboación en Galicia. A cultura 

castrexa. 

4. mundo clásico: Grecia e Roma. As sociedades escravistas. A democracia ateniense. As 

formas de organización económica, social administrativa e política romanas. O proceso de 

romanización e as súas consecuencias en Hispania. A cidade e a forma de vida urbana. 

Aportacións da cultura e a arte clásica. Pervivenzas do mundo cultural romano na Gallaecia. 

5. Orixe e expansión do Cristianismo. Fin do Imperio Roman oe fraccionamento da 

unidade mediterránea. O reino suevo como exemplo de adaptación de comunidades endóxenas 

e esóxenas. 

 

 

2º CURSO DA ESO. 

 

Bloque I: A IDADE MEDIA. 

1. A ruptura da unidade do Mediterráneo. O Islam. Expansión territorial. Bizancio.O 

imperio de Carlomagno. O nacemento de Europa. Cultura e arte.  

2. A Europa feudal. Antecedentes do feudalismo. A sociedade feudal: nobres, clérigos e 

labregos. Castelos e mosteiros. As relacións feudo vasaláticas. O nacemento das cidades 

europeas. Factores. A burguesía. Talleres, oficios e organización gremial. Vestixios. O 

rexurdimento do comercio. Feiras e mercados. 

3. Europa, do século XI ó XV. Expansión: as Cruzadas ( séculos XI ó XIII). Conflitividade 

política, económica e social. Evolución do pensamento: dos mosteiros ás universidades. Os 

primeiros centros universitarios de Europa. Arte románica e arte gótica. 

4. A Península Ibérica na Idade Media: Al-Ándalus. A expansión do Islam na Península 

Ibérica. Al-Ándalus. Evolución política: emirato, califato e reinos de taifas. Evolución económica 

e social. O legado cultural e artístico. Vestixios da cultura islámica que permanecen na 

Península Ibérica. 

5. A Península Ibérica na Idade Media: os reinos cristiáns. Primeiros núcleos de 
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resistencia ó Islam. Reconquista e repoboación. Institucións políticas. O Reino de Galicia. Os 

reinos de Castela e Aragón. Castelos, mosteiros e cidades na Galicia feudal. Conflitividade en 

Galicia. Os irmandiños. España. Punto de encontro de culturas: cristiáns, musulmáns e xudeus. 

A vida cotiá de cristiáns, musulmáns e xudeus. O papel da muller. Manifestacións artísticas. O 

Camiño de Santiago. 

 

Bloque II: A IDADE MODERNA.  

1. A época dos descubrimentos. Causas. Principais exploracións e descubrimentos. 

Consecuencias. 

2. Os principais cambios. Cambios demográficos e sociais. Recuperación económica. A 

monarquía autoritaria e o nacemento do estado moderno.  

3. Humanismo, unha nova mentalidade. O Renacemento. A Reforma e a Contrarreforma. 

O Barroco. 

4. España nos séculos XVI e XVII. Os reinados. O Imperio universal de Carlos I. A 

monarquía hispánica de Filipe II. 

5. A conquista e colonización de América. O fin da hexemonía española. 

 

Bloque III: AS SOCIEDADES HUMANAS. 

1. A poboación mundial. A distribución espacial da poboación mundial. Factores de 

distribución. Densidade e concentración. A dinámica da poboación. Movemento natural da 

poboación: natalidade, fecundidade e mortalidade. Crecemento da poboación mundial. As 

estruturas demográficas. O problema do envellecemento das poboacións: o caso galego. 

2. As fontes demográficas. Taxas e índices. Pirámides de poboación e outros gráficos. 

Elaboración e comentario. Mapas temáticos de poboación. 

3. A organización das sociedades. A estrutura da sociedade. Estratificación social. A 

división técnica e social do traballo. A dinámica da sociedade. Os procesos de cambio e conflito 

social. A sociedade europea, española e galega. Diferenzas e similitudes. Diversidade cultural, 

lingüística e relixiosa no mundo. Aspectos culturais e lingüísticos propios de Galicia en relación 

co resto de España e Europa. 

4. Cara un mundo de cidades. O hábitat rural e o hábitat urbano. Estrutura e elementos 

urbanos. As cidades dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Poboación rural e urbana no 

mundo. As cidades en España e Galicia. Problemas actuais. 

 

 

3º CURSO DA ESO. 

 

Bloque I: ACTIVIDADE ECONÓMICA E ESPAZO XEOGRÁFICO. 

1. A actividade económica. Necesidades humanas e recursos económicos. Conceptos, 

axentes e institucións básicas que interveñen na economía de mercado e a súa relación coas 

unidades familiares. Cambios recentes no mundo do traballo e o seu impacto espacial: a 

deslocalización. 

2. sector agrario e as transformacións no mundo rural. A actividade pesqueira. A 

actividade e os espazos industriais. O proceso de terciarización: diversidade e importancia dos 

servizos na economía actual.  

3. Localización, caracterización e dinamismo dos principais eixos e focos de actividade 

económica, con especial referencia ó territorio galego  

4. Observación e identificación das principais paisaxes xeográficas derivadas da 

actividade humana.  

5. Toma de conciencia do carácter esgotable dos recursos e da necesidade de 

racionalizar o seu consumo. O impacto da actividade económica: riscos e problemas 

ambientais. Medidas correctoras e políticas de sostibilidade. Disposición favorable para 

contribuír á racionalización no consumo e ó desenvolvemento humano de forma equitativa e 

sostible. 

 

Bloque II: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E ESPAZO XEOGRÁFICO. 

1. A organización política das sociedades. Diferentes tipos de réximes políticos. 

Identificación dos principios e institucións dos réximes democráticos e as dificultades da súa 

implantación en Latinoamérica, Asia e África 

2. proceso de configuración territorial de estado español. A organización política e 
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administrativa de España. Diversidade xeográfica e desequilibrios rexionais.  

3. A realidade territorial de Galicia. Aldeas, parroquias, vilas e áreas urbanas Comarcas e 

parroquias. Os desequilibrios espaciais.  

4. espazo xeográfico europeo. Organización política e administrativa da Unión Europea. 

Funcionamento das institucións. A condición periférica de Galicia e repercusión das políticas 

europeas. A euro-rexión atlántica Galicia-Norte de Portugal.  

5. Localización e caracterización dos grandes ámbitos xeopolíticos, económicos e 

culturais do mundo. 

6. Transformacións e desequilibrios no mundo actual  

7. Interdependencia e globalización. Movementos antiglobalización.  

8. Desenvolvemento humano desigual: indicadores e evolución recente. Actitude critica 

fronte ós desequilibrios no desenvolvemento. Políticas e organismos de cooperación.  

9. Tendencias, causas e consecuencias dos grandes desprazamentos de poboación no 

mundo actual. Análise da situación en Galicia, en España e en Europa. 

 

 

4º CURSO DA ESO. 

 

Bloque I: BASES HISTÓRICAS DA SOCIEDADE ACTUAL. 

1. Transformacións políticas e económicas na Europa do Antigo Réxime. A crise do 

Estado absoluto. As ideas ilustradas. Reformismo borbónico en España. A Ilustración galega: 

as Sociedades Económicas de Amigos do País.  

2. Transformacións políticas e socioeconómicas no século XIX. Revolución industrial. 

Liberalismo, nacionalismo e imperialismo: activismo revolucionario para a transformación de 

Europa. Novo modelo social e movemento obreiro. A exclusión das mulleres do espazo público 

e a súa loita pola igualdade: sufraxismo e dereito á educación.  

3. Crise do Antigo Réxime e construción do Estado liberal na España do século XIX. A fin 

do imperio colonial español. As desamortizacións e a súa importancia en Galicia.  

4. Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX. Imperialismo, guerra e 

revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos fascismos. A revolución soviética.  

5. Transformacións na España do século XX: crise do Estado liberal; a II República; 

guerra civil e represión en Galicia; franquismo. As reivindicacións periféricas: o nacionalismo 

galego.  

6. Arte e cultura na época contemporánea. 

 

Bloque II. O MUNDO ACTUAL. 

1. A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de 

poder e modelos socioeconómicos. Os procesos de descolonización e o terceiro mundo. O 

neocolonialismo. O papel dos organismos internacionais.  

2. Transición política e configuración do Estado democrático en España. O Estatuto de 

autonomía de Galicia.  

3. Proceso de construción da Unión Europea. España e Galicia dentro da Unión Europea 

hoxe. A euro-rexión Galicia-Norte de Portugal.  

4. Cambios nas sociedades actuais. Os novos movementos sociais e culturais. Os medios 

de comunicación e a súa influencia.  

5. A desaparición da URSS e a nova orde mundial: globalización e novos centros de 

poder.  

6. Focos de tensión e perspectivas no mundo actual. 

 

 

 

Contidos mínimos. 

 

1º CURSO 

 

1. Definir os conceptos de universo, galaxia, planeta, estrela. Relacionalos cos elementos 

do Sistema Solar. 

2. Diferenciar os movementos da terra e as súas consecuencias. 

3. Identificar os diferentes tipos de mapas e os elementos que permiten a súa lectura. 
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4. Coñecer a composición da terra e a formación dos continentes e océanos. 

5. Identificar os elementos do relevo terrestre. Recoñecer e completar o mapa físico e 

político de España e Galicia. 

6. Diferenciar tempo e clima. Identificar os elementos que determinan o clima. 

7. Recoñecer os principais dominios climáticos. Elaborar e identificar climogramas 

sinxelos. 

8. Diferenciar os elementos que caracterizan os principais medios naturais: frío, quente e 

temperado. 

9. Identificar as consecuencias dos riscos naturais e humanos sobre o medio natural. 

10. Elaborar mapas de diferente temática, tanto xeográfica como histórica. 

11. Elaborar liñas do tempo. 

12. Coñecer a cronoloxía das etapas históricas.  

13. Diferenciar os períodos da Prehistoria a partir dos seus elementos humanos, 

económicos, sociais, relixiosos, artísticos. 

14. Identificar os cambios producidos coa chegada da Idade dos Metais. Coñecer a 

cultura castrexa. 

15. Localizar e datar as principais civilizacións da Idade Antiga. 

16. Diferenciar os elementos económicos, sociais e políticos de Mesopotamia e Exipto. 

17. Recoñecer diferentes manifestacións artísticas mesopotámicas e exipcias. 

18. Localizar e datar a civilización grega. 

19. Definir os elementos que caracterizan la civilización grega: a polis e a democracia 

ateniense, así como os  

20. seus elementos económicos e sociais. 

21. Identificar as tres ordes clásicas e as partes dun templo grego. 

22. Localizar e datar a civilización romana. 

23. Diferenciar as tres formas de goberno romanas: monarquía, república e imperio. 

24. Coñecer o sistema social e as actividades económicas de Roma. 

25. Diferenciar a influencia grega e as aportacións romanas na arte romana e nas súas 

principais tipoloxías. 

26. Identificar os tres elementos que motivan a caída do imperio romano: cristianismo, 

ruralización e xermanización. 

27. Coñecer os elementos que caracterizan a Península Ibérica antes da dominación 

romana. 

28. Valorar o proceso de romanización e as súas consecuencias. 

 

 

2º CURSO 

1. Coñecer a distribución da poboación no mundo, diferenciando rexións e estados pola 

densidade de poboación, a súa dinámica e estrutura, aplicando os conceptos de 

superpoboación, migración e envellecemento a distintas escalas. 

2. Interpretar mapas temáticos sobre poboación e elaborar e interpretar gráficos sobre 

feitos demográficos. 

3. Coñecer e diferenciar a través da análise de exemplos concretos o funcionamento 

dos diversos tipos de sociedade do mundo actual. 

4. Elaborar e interpretar gráficos e mapas temáticos. 

5. Identificar, analizar e valorar a división técnica e social do traballo e as súas 

consecuencias socioeconómicas. Coñecer a dinámica da sociedade e a organización do mundo 

laboral con especial referencia a Europa e a España. 

6. Analizar os elementos que caracterizan e diferencian o hábitat rural e urbano. 

7. Coñecer as características da estrutura urbana, a súa evolución e os diferentes tipos 

de cidades. 

8. Destacar a transcendencia da ruptura da unidade do mundo mediterráneo e a 

configuración de tres modelos de civilización distintos: Bizancio, o Islam e a Cristiandade 

latina. 

9. Identificar e describir os aspectos socioeconómicos, políticos e ideolóxicos da Europa 

feudal e as súa evolución ata a aparición do Estado moderno. 

10. Distinguir e situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que se 

sucederon ou coexistiron na Península Ibérica durante a época medieval, analizando os 

aspectos comúns e as súas peculiaridades. 
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11. Percibir a transcendencia dos aspectos culturais da época medieval, e a súa 

contribución á riqueza do noso patrimonio histórico-artístico. 

12. Identificar as causas dos descubrimentos dos séculos XV-XVI-XVII e as súas 

consecuencias. 

13. Explicar os elementos que caracterizan o Humanismo e o Renacemento artístico. 

14. Diferenciar as diferentes Igrexas que aparecen a raíz da reforma protestante. 

15. Coñecer a importancia do reinado dos RRCC como base do estado moderno español. 

16. Diferenciar a sociedade estamental e a sociedade de clases, e as causas desta 

evolución. 

17. Coñecer o proceso que leva á evolución dende unha monarquía feudal a unha 

monarquía  

18. autoritaria, absoluta, e por fin a unha parlamentaria. 

19. Identificar os elementos que caracterizan a arte Barroca. 

20. Explicar os elementos que caracterizan a monarquía hispana dos Austria, tanto na 

súa época de apoxeo como de decadencia. 

 

 

3º CURSO 

1. Manexar, interpretar e elaborar correctamente distintos tipos de mapas, bosquexos, 

gráficos e táboas estatísticas, utilizándoos como fontes de información e como medios de 

análise e de síntese. 

2. Explica-las interaccións que se producen entre as sociedades e os medios naturais na 

xénese e organización dos diferentes espazos xeográficos e os territorios. Diferencia-los 

distintos tipos, segundo o grao e a natureza da intervención humana e valora-las 

consecuencias ambientais. 

3. Coñece-los principais tipos de recursos naturais e a súa distribución no mundo. 

Valora-la súa importancia social e comprende-la necesidade de explotalos racionalmente. 

4. Percibir e describilos efectos ambientais das actividades humanas, particularmente 

en Europa, en España e en Galicia. Coñece-las concepcións en defensa do medio e manifestar 

interese e respecto por elas. 

5. Caracteriza-las actividades rurais, as industriais e de produción de enerxía e as 

principais actividades de servizos. Tipos de espazos rurais e a súa distribución. Factores de 

localización industrial, a diversidade de espazos industriais e a súa distribución. 

6. Localiza-los principais eixes de transportes e comunicacións e os fluxos de 

intercambio. Coñece-los tipos de espazos comerciais e turísticos. 

7. Diferenciar entre o poboamento rural e urbano e coñece-la importancia relativa de 

cada un deles en distintas áreas xeográficas, con especial referencia a Europa e España. 

Coñece-las características do espazo urbano e localiza-las principais áreas urbanas do mundo. 

8. Explica-la estrutura formal e funcional da cidade. Coñecer como as cidades articulan 

o territorio. Valora-las vantaxes e os problemas da vida urbana 

9. Coñece-los trazos xeográficos comúns e diversos que caracterizan España. 

10. Identificar e explica-la organización político-administrativa do Estado español. 

Caracterizar e valora-la estrutura autonómica do Estado e a diversidade das comunidades 

autónomas. Analiza-lo grao de articulación interna e os desequilibrios territoriais en España. 

Coñece-los contrastes entre o litoral e o interior en Galicia. 

11. Identificar e localiza-las áreas xeopolíticas, económicas e culturais do mundo. 

Analiza-los caracteres xeográficos dalgúns estados representativos. 

12. Coñece-los caracteres xeográficos da Unión Europea e a súa diversidade. Analiza-los 

efectos da integración de España e de Galicia na Unión Europea. Explica-la situación de España 

no mundo. 

13. Identificar e analizar xeograficamente os principais problemas do mundo actual. 

14. Completar o mapa físico e político de Europa, España e Galicia. 

 

4º CURSO 

1. Identificar os elementos da Ilustración e as súas consecuencias a nivel político. 

2. Entender o século XIX como un século de cambios que sentarán a base do mundo 

actual, identificando estes cambios a nivel político ( revolucións liberais, movementos 

nacionais), económico ( revolución industrial e capitalismo) e a nivel social ( movemento 

obreiro e socialismo). 
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3. Coñecer o século XIX español como o paso a unha nova dinastía, os Borbóns, e como 

a consolidación da decadencia hispana e a incapacidade da monarquía para resolvelo. 

4. Coñecer os elementos que caracterizan o Imperialismo e a consecuencia que tivo 

para os países subdesenvolvidos. 

5. Identificar os principais feitos que caracterizan o século XX en Europa e en España. 

6. Diferenciar e explicar os elementos que caracterizan a chamada nova orde mundial. 

7. Completar un eixe cronolóxico coas principais etapas e feitos dende o século XVIII ó 

XX. 

8. Realizar comentarios sinxelos de textos e mapas históricos, así como diapositivas de 

arte. 

9. Identificar os principais estilos artísticos do XIX e XX. 

10. Entender o sentido das vangardas e coñecer as principais do século XX. 

11. Identificar os principais problemas do mundo actual. 

12. Entender a orixe e as consecuencias da globalización. 

 

 

 

Contidos comúns: procedementos e actitudes. 

1. Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. 

Percepción da realidade xeográfica mediante a observación directa ou indirecta.  

2. Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de datos. 

3. Análise e traballo con textos históricos de especial relevancia. 

4. Realización de pequenos comentarios artísticos. 

5. Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, 

proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.) 

6. Elaboración da información obtida, de forma escrita ou utilizando as diferentes 

posibilidades que ofrecen as Tics. 

7. Localización no tempo en o espazo dos períodos, culturas e civilizacións e 

acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias temporais. 

8. Identificación de causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de 

evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 

9. Establecer relacións de interdependencia entre os diferentes elementos que 

caracterizan cada etapa histórica ou sociedade actual. 

10. Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas 

máis relevantes, contextualizándoas na súa época.  

11. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico, particularmente o propio, 

como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 

12. Realización de debates, análises de casos ou resolución de problemas sobre algunha 

cuestión de actualidade servíndose, entre outras, das fontes de información que proporcionan 

os medios de comunicación, valorando informacións diversas sobre un mesmo feito, 

fundamentando as opinións, argumentando as propostas, respectando as dos demais e 

utilizando o vocabulario axeitado.  

13. Coñecer o vocabulario histórico e xeográfico elemental para a súa utilización. 

14. Valoración dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma de 

discriminación ou de dominio. Visión crítica ante as situacións inxustas e valoración do diálogo 

e a procura da paz na resolución dos conflitos.  

15. Recoñecemento dos valores de liberdade, respecto e tolerancia. 

 

 

 

Temporalización e secuenciación dos contidos. 

 

1º Curso 

. 

XEOGRAFÍA 

 

Unidade 1: A Terra e a súa representación. 

1. Un planeta do sistema solar. 

2. Un planeta con vida. 
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3. As capas externas da Terra. 

4. Os movementos da Terra. 

5. globo terráqueo e os mapas. 

6. Os tipos de mapa. 

7. Os elementos dun mapa. 

8. Localización polos puntos cardinais. 

9. Paralelos e meridianos. 

10. A Latitude e lonxitude. 

11. A escala. 

 

Unidade 2: O relevo terrestre. 

1. A estrutura interna da Terra. 

2. Os océanos e os continentes. 

3. A formación do relevo. 

4. A modificación do relevo. 

5. As formas do relevo terrestre. 

6. Os grandes accidentes do relevo terrestre. 

 

Unidade 3: As augas. 

1. A auga na natureza. 

2. Os ríos. 

3. curso dun río. 

4. caudal dun río. 

5. As augas mariñas. 

6. Os lagos. 

7. As augas subterráneas. 

8. Auga en forma de xeo. 

 

Unidade 4: O tempo e o clima. 

1. A atmosfera. 

2. tempo e o clima. 

3. As temperaturas.  

4. As precipitacións. 

5. A presión atmosférica. 

6. vento. 

7. As catástrofes climáticas. 

 

Unidade 5: As paisaxes da Terra. 

1. Os climas da Terra. 

2. A zona de clima ecuatorial: a selva. 

3. A zona de clima tropical: a sabana. 

4. Os desertos. 

5. Paisaxes de clima mediterráneo. 

6. A paisaxe de clima continental. 

7. Paisaxes de clima oceánico. 

8. A paisaxe de clima polar. 

9. A paisaxe de clima de alta montaña. 

 

Unidade 6: As persoas e o medio natural. 

1. medio natural. 

2. medio inflúe na nosa vida. 

3. As ameazas do medio: os riscos naturais. 

4. As persoas transformamos o medio natural. 

5. Que problemas provoca a nosa acción sobre o medio. 

6. Accións de protección da natureza. 

 

Unidade 7: Atlas dos continentes. 

1. A paisaxe de África.  

2. A paisaxe de Asia. 
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3. A paisaxe de Oceanía. 

4. A Antártida. 

5. A paisaxe de América. 

6. A paisaxe de Europa. 

 

Unidade 8: Atlas de España e Galicia. 

1. A situación de España en Europa. 

2. relevo peninsular. 

3. relevo insular. 

4. Os ríos españois. 

5. Os lagos e encoros. 

6. clima e a paisaxe de España.  

7. España organízase en 17 Comunidades Autónomas. 

8. Galicia. 

9. relevo de Galicia. 

10. As costas e augas de Galicia. 

11. clima de Galicia. 

12. As paisaxes de Galicia. 

13. As paisaxes protexidas de Galicia. 

14. As paisaxes humanizadas. 

15. A organización do territorio. 

 

HISTORIA. 

 

Unidade 9: A Prehistoria 

1. A que lle chamamos Prehistoria?. 

2. estudo da Prehistoria. 

3. proceso de hominización. 

4. A expansión do ser humano. 

5. A vida no Paleolítico. 

6. As primeiras crenzas. 

7. A arte paleolítica. 

8. A revolución neolítica. 

9. A vida no Neolítico. 

10. A Idade dos Metais. 

11. cambio nas crenzas. 

12. cambio na arte. 

13. A Prehistoria na Península Ibérica. 

 

Unidade 10: As civilizacións fluviais. Mesopotamia. 

1. A aparición da escritura. 

2. Das cidades aos imperios. 

3. A historia de Mesopotamia. 

4. A poboación e o traballo. 

5. A cultura mesopotámica. 

 

Unidade 11: O antigo Exipto. 

1. país do Nilo. 

2. A terra do faraón. 

3. A sociedade exipcia. 

4. A relixión. Os templos. 

5. A vida despois da morte. As tumbas. 

6. A arte exipcia. 

 

Unidade 12: A historia dos gregos. 

1. mundo grego. 

2. A época arcaica: as polis e a súa expansión. 

3. A época clásica: Atenas e Esparta. 

4. A época clásica: unha época de guerras. 
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5. Alexandre Magno e o Helenismo. 

 

Unidade 5: A forma de vida dos gregos. 

1. Unha sociedade desigual. 

2. As actividades económicas. 

3. A cultura grega, base da occidental. 

4. A relixión grega. 

5. urbanismo grego: as cidades. 

6. A arquitectura: os templos. 

7. A escultura. 

8. A cerámica. 

 

Unidade 13: A historia dos romanos. 

1. Roma: da cidade ao imperio. 

2. As etapas da historia. 

3. A Monarquía ( 753-509 a.C.). 

4. A República ( 509-27 a.C.) 

5. Imperio ( 27 a.C.-476 d.C.). 

 

Unidade 14: A forma de vida dos romanos. 

1. Unha sociedade desigual. 

2. Unha economía próspera. 

3. A arquitectura: grandes construtores e enxeñeiros. 

4. urbanismo romano: as cidades. 

5. Escultura, pintura e mosaico. 

6. A relixión romana. 

7. cristianismo. 

 

Unidade 15: Hispania na Antigüidade. O caso de Galicia. 

1. As colonizacións. 

2. Tartessos. 

3. Os pobos prerromanos: iberos e celtas. 

4. Os pobos prerromanos: os galaicos. 

5. Cartaxineses e romanos. 

6. A conquista romana. 

7. A conquista romana de Gallaecia. 

8. A sociedade hispanorromana. 

9. A economía. 

10. A romanización. 

11. A romanización en Gallaecia. 

 

Unidade 16: O final do imperio romano. Os xermanos. 

1. fin do Imperio Romano. 

2. Os reinos xermanos. 

3. Os suevos. 

4. Os visigodos. 

 

 

2º Curso 

 

HISTORIA. 

 

Unidade 1: O inicio da Idade Media. 

1. final do Imperio Romano. 

2. Os reinos xermanos. 

3. imperio bizantino. 

4. Islam na Idade Media. 

5. Imperio Carolinxio. 
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Unidade 2: O nacemento de Europa 

1. Os reinos xermanos 

2. imperio carolinxio 

3. feudalismo 

4. Uns reis débiles. 

5. A nobreza. 

6. feudo 

7. poder da Igrexa 

8. Os campesiños. 

 

Unidade 3: A época do Románico. 

1. Unha cultura relixiosa. 

2. A arquitectura románica. 

3. A escultura románica. 

4. A pintura románica. 

 

Unidade 4: A consolidación dos reinos europeos. 

1. A prosperidade económica do século XIII. 

2. renacer das cidades. 

3. A cidade medieval 

4. auxe da artesanía. 

5. reforzamento das monarquías. 

6. A crise do século XIV 

 

Unidade 5: A época do Gótico. 

1. Unha cultura urbana. 

2. nacemento das universidades. 

3. A arquitectura gótica. 

4. A escultura gótica. 

5. A pintura gótica. 

 

Unidade 6: Al-Andalus. 

1. A historia de Al-Andalus. 

2. Unha economía próspera. 

3. Unha sociedade desigual. 

4. Un mundo urbano. 

5. legado cultural. 

6. A arquitectura. 

 

Unidade 7: Os reinos cristiáns hispánicos. 

1. Os núcleos de resistencia cristiá. 

2. Os reinos e condados occidentais 

3. Os núcleos pirenaicos 

4. avance dos reinos cristiáns 

5. A repoboación 

6. A organización dos territorios cristiáns. 

7. A convivencia das tres culturas. 

8. A Coroa de Castela. 

9. A Coroa de Aragón. 

10. Galicia na Idade Media. 

11. legado cultural da Idade Media 

 

Unidade 8: A orixe do mundo moderno. 

1. mundo coñecido polos europeos no século XV. 

2. Causas dos descubrimentos. 

3. As exploracións portuguesas. 

4. As exploracións castelás. 

5. A repartición do mundo 

6. Os cambios económicos e sociais 
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7. nacemento do Estado moderno 

8. Os reis Católicos, unha monarquía autoritaria 

 

Unidade 9: O cambio cultural: Renacemento e Reforma. 

1. Humanismo. 

2. Un novo estilo artístico: o renacentista. 

3. A arquitectura. 

4. A pintura. 

5. A escultura. 

6. A expansión do Renacemento. 

7. A Reforma 

8. A Contrarreforma. 

9. As consecuencias da Reforma. 

 

Unidade 10: O século XVI: o apoxeo do imperio español. 

1. imperio de Carlos V 

2. A monarquía hispánica de Filipe II 

3. A organización do imperio 

4. A conquista de América 

5. imperio americano 

 

Unidade 11: O século XVII: a crise do imperio español. 

1. final da hexemonía española. 

2. A diminución da poboación 

3. retroceso económico 

4. empobrecemento da sociedade 

5. Galicia na Idade Moderna. 

6. A hexemonía francesa. 

7. As potencias parlamentarias 

 

Unidade 12 A Europa do Barroco. 

1. A mentalidade barroca. 

2. Trazos da cultura barroca. 

3. A revolución científica. 

4. A arquitectura barroca. 

5. urbanismo 

6. A arquitectura escultura barrocas españolas 

7. Barroco galego. 

8. A pintura barroca 

9. Século de Ouro da pintura española 

 

XEOGRAFÍA. 

 

Unidade 13: A poboación do mundo. 

1. Somos máis de 6.000 millóns de persoas. 

2. A distribución da poboación 

3. A natalidade e a fecundidade no mundo 

4. A mortalidade e a esperanza de vida 

5. Dúas situacións opostas: os países ricos e o países pobres 

6. Políticas demográficas 

7. As migracións 

 

Unidade 14 Unha poboación diversa. 

1. Vivimos en sociedade 

2. As sociedades segundo a súa estrutura económica. 

3. A diversidade cultural no mundo 

4. Grandes retos culturais de hoxe. 

5. A sociedade occidental 

6. Desigualdades e conflitos sociais 
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Unidade 15: Poboación e sociedade na UE, España e Galicia 

1. A poboación na UE 

2. As migracións na UE 

3. Principais problemas sociais 

4. A poboación española 

5. Dun país de emigrantes un país de inmigrantes 

6. A poboación galega 

 

Unidade 16 Cara a un mundo de cidades. 

1. espazo rural 

2. espazo urbano. 

3. A explosión urbana. 

4. A rede urbana mundial. 

5. As cidades nos países desenvolvidos. 

6. As cidades nos países en desenvolvemento 

7. Os problemas urbanos 

8. As vantaxes das cidades 

 

Unidade 17: As cidades en Europa, España e Galicia. 

1. A longa historia das cidades europeas. 

2. As cidades da Unión Europea. 

3. As cidades españolas 

4. A xestión das cidades españolas 

5. As cidades galegas 

 

 

3º Curso 

 

O MARCO FÍSICO: O MEDIO NATURAL. 

 

Unidade 1: O espazo físico no que vivimos 

1. A Terra divídese en placas. 

2. A influencia das formas do relevo. 

3. As augas. 

4. A auga e a ocupación humana. 

5. sistema climático fai posible a vida. 

6. Os elementos do clima. 

7. Os factores do clima. 

8. clima e a nosa vida. 

9. Os climas da Terra. 

 

Unidade 2: O medio físico de Europa, España e Galicia 

1. relevo europeo. 

2. As costas de Europa. 

3. Os ríos e os lagos de Europa. 

4. Climas e paisaxes europeos. 

5. A situación de España en Europa. 

6. relevo peninsular. 

7. relevo insular. 

8. Os ríos españois. 

9. Os lagos españois. 

10. Os factores do clima español. 

11. Climas e paisaxes de España. 

12. medio físico de Galicia. 

 

O ESPAZO POLÍTICO: OS ESTADOS. 

 

Unidade 3: Os estados do mundo 
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1. Estado: definición e compoñentes. 

2. A diversidade dos Estados. 

3. As funcións do Estado. 

4. Estado do benestar. 

5. Os Estados democráticos. 

6. As ditaduras. 

7. Estados laicos, confesionais e teocracias. 

8. Monarquías e repúblicas. 

9. A organización territorial do Estado. 

10. As relacións entre os Estados. 

11. As organizacións internacionais. 

 

Unidade 4: A organización política de Europa, España e Galicia 

1. Os actuais Estados de Europa. 

2. A Unión Europea: orixe e historia. 

3. As institucións da UE. 

4. Os retos da UE. 

5. estado español. 

6. Os desequilibrios territoriais en España. 

7. Galicia, Comunidade Autónoma. 

 

Unidade 5: A actividade económica 

1. Que é a actividade económica? 

2. Os sectores económicos. 

3. Quen intervén na actividade económica. 

4. Os factores produtivos. 

5. A poboación e o traballo. 

6. A organización da actividade económica: os sistemas económicos. 

 

Unidade 6: Unha economía globalizada 

1. A globalización. 

2. Os factores da globalización. 

3. Os efectos da globalización. 

4. As institucións da economía mundial. 

5. Os grandes centros da economía mundial. 

6. As potencias económicas tradicionais: EEUU, Xapón e a Unión Europea. 

7. As potencias emerxentes: China, India, Brasil e Rusia. 

8. Potencias rexionais. 

 

Unidade 7: Agricultura, gandaría, pesca e explotación forestal 

1. sector primario. 

2. sector primario na actualidade. 

3. A agricultura: factores físicos e humanos. 

4. Países desenvolvidos: unha agricultura de mercado. 

5. Países subdesenvolvidos: a convivencia de plantacións e agricultura tradicional. 

6. A gandaría. 

7. A explotación forestal. 

8. As paisaxes agrarias I. 

9. As paisaxes agrarias II: o hábitat rural. 

10. As paisaxes agrarias no mundo. 

11. A pesca. 

 

Unidade 8: O sector primario na UE, España e Galicia 

1. sector primario na UE. 

2. sector primario en España. 

3. A agricultura española. 

4. A gandería española. 

5. As paisaxes agrarias en España. 

6. A pesca en España. 
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7. Novas iniciativas nas áreas rurais. 

8. Os problemas do sector primario español. 

9. sector primario en Galicia. 

10. Retos do sector primario galego. 

 

Unidade 9: O sector secundario: materias primas, enerxía e industria 

1. Os recursos do subsolo: a minaría. 

2. reto: explotar sen esgotar. 

3. A produción e o consumo de minerais non enerxéticos. 

4. As fontes de enerxía. 

5. Fontes de enerxía convencionais. 

6. As fontes de enerxía alternativas. 

7. A industria: concepto e historia. 

8. Industria e medio natural. 

9. A actual revolución industrial. 

10. A localización industrial. 

11. Principais tipos de industria. 

12. As grandes rexións industriais. 

13. A industria nos países desenvolvidos. 

14. A industria nos países menos desenvolvidos. 

 

Unidade 10: O sector secundario na UE, España e Galicia 

1. A minaría na UE. 

2. A industria na UE. 

3. Diversidade rexional da industria europea. 

4. Os retos da industria europea. 

5. A minaría en España. 

6. As fontes de enerxía en España. 

7. A industria en España. 

8. Minaría e enerxía en Galicia. 

9. A industria galega. 

 

Unidade 11: Os servizos, o desenvolvemento do turismo 

1. A importancia dos servizos. 

2. Tipos de servizos. 

3. Onde se localizan os servizos? 

4. A deslocalización dos servizos. 

5. Os servizos de transporte. 

6. comercio. 

7. Os servizos financeiros. 

8. Servizos de información e comunicación. 

9. Os servizos e as empresas. 

10. turismo. 

 

Unidade 12: O sector terciario na UE, España e Galicia  

1. sector terciario na UE. 

2. sector terciario en España. 

3. comercio en España. 

4. turismo. 

5. Os transportes. 

6. Os servizos financeiros. 

7. Outros servizos. 

8. sector servizos en Galicia. 

 

Unidade 13: Os retos da poboación 

1. Principais retos demográficos. 

2. Como se estuda a poboación? 

3. crecemento da poboación. 

4. Situación nos países menos desenvolvidos. 
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5. Situación nos países desenvolvidos. 

6. Os movementos migratorios e os seus tipos. 

7. Os factores das migracións. 

8. Como é a poboación que emigra? 

9. As migracións actuais. 

10. A inmigración ilegal 

11. Os efectos das migracións 

12. As migracións en España: dun país de emigrantes a un de inmigrantes. 

13. A diversidade cultural da poboación mundial. 

14. Grandes retos culturais da actualidade 

 

Unidade 14: O reto do desenvolvemento e o benestar 

1. Os países segundo o seu desenvolvemento. 

2. Como se mide o desenvolvemento? 

3. As causas do subdesenvolvemento. 

4. Como frear o subdesenvolvemento? 

 

Unidade 15: Un mundo só de cidades? 

1. proceso de urbanización acelérase. 

2. proceso de urbanización en España. 

3. impacto da globalización: unha rede de cidades mundiais. 

4. A rede urbana da UE e España. 

5. Grandes aglomeracións e megacidades. 

6. Un novo modelo de cidade: a cidade difusa. 

7. Novas funcións e novos espazos nas cidades. 

8. incremento da segregación social do espazo urbano. 

9. Os retos culturais das cidades. 

10. Outros problemas urbanos. 

 

Unidade 16: O reto ambiental 

1. As nosas actividades modifican o medio natural. 

2. Que factores afectan ao medio natural. 

3. Principais problemas ambientais. 

4. Que facer? 

5. Contaminación da atmosfera e cambio climático. 

6. excesivo consumo de auga. 

7. A contaminación das augas. 

8. A deforestación. 

9. A perda de biodiversidade. 

10. A degradación do solo. 

 

 

4º Curso 

 

ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS. 

 

Unidade 1: O século XVIII: a crise do Antigo Réxime. 

1. A Europa do século XVIII 

2. A sociedade estamental. 

3. pensamento ilustrado. 

4. A creba do absolutismo. 

5. A Revolución americana. 

6. século XVIII en España: os Borbón. 

7. reformismo borbónico. 

8. Galicia no século XVIII. 

 

Unidade 2: Revolucións liberais e movementos nacionalistas (1789-1871) 

1. Liberalismo e nacionalismo 

2. Os inicios da Revolución francesa. 
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3. A primeira República francesa. 

4. As mulleres e a Revolución francesa 

5. Imperio Napoleónico(1799-1815) 

6. Restauración e revolucións liberais. 

7. Os movementos nacionalistas 

 

Unidade 3: A industrialización das sociedades europeas. 

1. Aumento demográfico e expansión agrícola. 

2. A era do maquinismo. 

3. A revolución dos transportes. 

4. capitalismo industrial. 

5. A segunda fase da industrialización. 

6. A nova sociedade industrial. 

7. Marxismo, anarquismo e internacionalismo. 

 

Unidade 4: España e Galicia no século XIX: a construción dun réxime liberal. 

1. Guerra e revolución liberal( 1808-1814). 

2. Entre absolutismo e liberalismo. 

3. Galicia no século XIX ( 1808-1833). 

4. Independencia das colonias americanas ( 1808-1826). 

5. A revolución liberal ( 1833-1843). 

6. A etapa isabelina: o liberalismo moderado ( 1843-1868). 

7. Sexenio Democrático ( 1868-1874). 

8. A Restauración monárquica ( 1874-1898). 

9. Galicia no século XIX: conservadores e progresistas. 

 

Unidade 5: Industrialización e sociedade en España e Galicia no século XIX. 

1. Poboación e agricultura no século XIX. 

2. Os inicios da industrialización 

3. Minaría e ferrocarril na España do século XIX. 

4. Economía española no cambio de século 

5. A sociedade española do século XIX 

6. Galicia do século XIX ao XX: economía e sociedade. 

7. As orixes do movemento obreiro 

 

AS GRANDES TENSIÓNS INTERNACIONAIS. 

 

Unidade 6: A época do imperialismo. 

1. imperialismo e as súas causas. 

2. Conquista, organización e explotación das colonias. 

3. A repartición do mundo. 

4. As consecuencias da colonización. 

5. As causas da Primeira Guerra Mundial. 

6. A Gran Guerra. 

7. A organización da paz. 

 

Unidade 7: A arte do século XIX. 

1. Os antecedentes: o século XVIII. 

2. movemento romántico. 

3. Realismo. 

4. Escultura e arquitectura do século XIX. 

5. Arte e técnica do século XIX. 

6. A arte no cambio do século: o Impresionismo. 

7. Modernismo. 

 

Unidade 8: A Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa. (1914-39) 

1. Europa a comezos do s.v. 

2. camiño cara a 1ª Guerra Mundial 

3. As fases do conflito bélico 
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4. As consecuencias da guerra 

5. A caída do Imperio tsarista en Rusia 

6. A revolución bolxevique e a guerra civil 

7. A URSS de Stalin. 

 

Unidade 9: Crise das democracias e Segunda Guerra Mundial (1919-45) 

1. Os “felices anos vinte” 

2. A crise de 1929 e a Gran Depresión 

3. fascismo italiano 

4. A instauración do nazismo en Alemaña 

5. III Reich alemán 

6. Causas e contendentes da Segunda Guerra Mundial 

7. Europa baixo o dominio nazi 

8. As grandes ofensivas aliadas 

9. As consecuencias da guerra. 

 

Unidade 10: Tempos de confrontación en España (1898-1939) 

1. declive da quenda dinástica (1898-1917) 

2. Crise da Restauración e ditadura ( 1917-1931). 

3. Da monarquía á república. 

4. Bienio Reformista ( 1931-1933). 

5. Bienio Conservador e o Fronte Popular ( 1933- 1936). 

6. estalido da Guerra Civil ( 1936-1939). 

7. As dúas zonas enfrontadas. 

8. A evolución bélica. 

9. Galicia no segundo terzo do s. XX 

 

O MUNDO DESPOIS DA II GUERRA MUNDIAL. 

 

Unidade 11: Un mundo bipolar: Guerra Fría e descolonización 

1. Estados Unidos, líder do mundo capitalista. 

2. Europa occidental ( 1945-1973). 

3. Xapón, unha potencia asiática. 

4. A Unión Soviética, unha gran potencia. 

5. A expansión do comunismo. 

6. Crise económica e política nos países industrializados. 

7. Crise e afundimento do comunismo. 

 

Unidade 12: España durante o Franquismo. 

1. franquismo: unha ditadura militar. 

2. A posguerra: miseria e autarquía. 

3. A época do gran desenvolvemento ( 1959-1973). 

4. A modernización da sociedade española. 

5. A oposición ao franquismo 

6. A fin do franquismo. 

7. franquismo en Galicia 

 

Unidade 13: Transición e democracia en España (1939-75) 

1. A transición democrática. 

2. novo Estado constitucional e autonómico 

3. A alternancia no poder 

4. España na esfera internacional 

5. Desenvolvemento económico e Estado do benestar 

6. A evolución da sociedade española 

7. Galicia en democracia 

 

Unidade 14: O mundo actual. 

1. A nova orde internacional. 

2. Europa tras a caída do muro de Berlín 
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3. As consecuencias da economía globalizada 

4. A emerxencia de novos centros económicos 

5. Desigualdade e conflitos sociais 

6. A sociedade do século XXI. 

 

Unidade 16: A arte do século XX. 

1. A nova arquitectura. 

2. As Primeiras Vangardas (ata 1945) 

3. As Segundas Vangardas 

4. Tendencias posmodernas e arte dixital 

5. A arte española do s. XX 

6. A arte galega do século XX. 

 

 

AVALIACIÓN.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Nos diferentes grupos da ESO os alumnos serán avaliados a partir dos seguintes 

procedementos: 

Seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución. Partiremos sempre 

dunha avaliación inicial que nos permita avaliar o seu esforzo e progreso na materia. Ademais 

teremos en conta algúns dos seguintes indicadores, en función dos grupos e profesores: 

O traballo individual realizado polo alumno, a través da observación do caderno da 

materia que será revisado periodicamente polo profesor sobre todo nos grupos de 1º, e 2º. 

A realización de actividades e propostas de traballo sobre as cuestións de cada tema, e 

de repaso do mesmo, que serán recollidas e avaliadas como nota de aula. Ó menos intentarase 

avaliar unha proposta por tema. 

O control diario, oralmente, do aprendizaxe dos alumnos, en especial nos grupos de 1º e 

2º, que quedarán constatados polo profesor no seu caderno de notas. 

A actitude do alumno cara a materia, o seu interese, participación e comportamento. 

Tomaremos como indicadores, o seu comportamento, as súas intervencións voluntarias, o seu 

cumprimento na realización das tarefas fixadas... De todo elo o profesor tomará nota no seu 

caderno.  

As probas de avaliación, como mínimo 2 parciais por avaliación nos que se repartirá a 

materia de cada trimestre. Conterán cuestións de vocabulario, teóricas e algún exercicio 

práctico, fundamentalmente comentarios de diferentes tipos de fontes que se traballaron 

durante as clases. Na folla de cuestións irá sempre indicada a puntuación de cada exercicio. 

Actividades do Proxecto Lector, a lectura do libro obrigatoria, a realización das súas 

actividades e o proxecto de investigación. 

Unha proba de recuperación por avaliación.  

Unha proba final en Xuño coas avaliacións que teña pendentes.  

Unha proba extraordinaria en Setembro, para os alumnos que acaden unha cualificación 

negativa na avaliación ordinaria de Xuño e de toda a materia. 

 

 

Criterios de avaliación. 

 

1º Curso 

 

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas 

e obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía, e elaborar 

mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos.  

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de 

España e de Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto.  

3. Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos 

bioxeográficos) que configuran os grandes medios naturais do planeta, localizándoos no 

espazo representado e analizando exemplos das paisaxes que resultan da actividade humana.  

4. Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e 

relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos.  
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5. Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten 

sobre o medio, analizando as súas causas e efectos, e aportando medidas e condutas para 

prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ó ámbito galego.  

6. Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, 

aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da Península 

Ibérica e de Galicia.  

7. Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da 

humanidade e valorar a súa importancia e as súas consecuencias ó comparalos cos elementos 

que conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras.  

8. Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a 

civilización grega, identificando os elementos orixinais desta última e valorando aspectos 

relevantes da súa contribución á civilización occidental.  

9. Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica na que 

se desenvolven e a súa particular forma de ocupación do territorio.  

10. Caracterizar os trazos da organización política, económica e social das civilizacións 

grega e romana na súa época de expansión, valorando a transcendencia da romanización en 

Hispania e en Gallaecia e a pervivencia do seu legado.  

11. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a 

información obtida de forma correcta por escrito.  

 

 

2º Curso. 

 

1. Elaborar e interpretar diferentes instrumentos de traballo xeográfico e histórico como 

as gráficas (lineais, de barras, etc.), os mapas topográficos e temáticos, os bosquexos e as 

estatísticas, utilizando as novas tecnoloxías da información e a comunicación.  

2. Elaborar eixes cronolóxicos coas datas e os feitos históricos máis representativos da 

Historia Medieval e Moderna de Galicia e da España. 

3. Explica-las causas da caída do Imperio Romano de Occidente e recoñece-los pobos 

xermánicos que se instalaron nos seus territorios, coñecendo a súa organización política, 

económica e social..  

4. Coñece-la extensión e a evolución do Imperio Romano de Oriente desde o reinado de 

Xustiniano ata a conquista de Constantinopla polos turcos; e identifica-las principais 

características da cultura e a arte bizantinas.  

5. Contextualiza-las orixes do Islam, identifica-los seus preceptos básicos e analiza-las 

diferentes fases da súa expansión trala morte de Mahoma.  

6. Coñece-los trazos esenciais da evolución política e económica do Califato, desde o 

século VII ata a conquista turca.  

7. Describir a organización territorial e a base económica do Imperio Carolinxio e 

analiza-los elementos que, trala morte de Carlomagno, propiciaron o nacemento do 

feudalismo.  

8. Saber como se produciu a conquista árabe da Península Ibérica, indicando as 

batallas, as datas e os personaxes máis representativos deste período histórico.  

9. Explica-la evolución política, económica e social de Al-Andalus nas súas diferentes  

etapas: desde o Emirato dependente ata os Reinos de Taifas; e a súa continuidade co reino 

nazarí de Granada.  

10. Entende-los pactos de fidelidade e vasalaxe que establecían os distintos grupos 

sociais que integraban o sistema feudal; explica-lo funcionamento dun feudo e o tipo de 

relacións que os campesiños mantiñan cos señores feudais. 

11. Saber como estaba organizada a Igrexa na Idade Media, cales eran as súas 

principais ordes relixiosas; e valora-la importancia desta institución na Europa Cristiá.  

12. Identificar e localizar no mapa as principais rutas comerciais e centros mercantís da 

Idade Media. 

13. Coñece-la composición e as formas de vida dos distintos grupos sociais que 

habitaban a cidade medieval, facendo especial fincapé na nova clase social: a burguesía. 

14. Entende-las causas da Reconquista e explicar como se levou a cabo o proceso de 

repoboamento dos territorios ocupados, localizando no mapa as etapas máis importantes.  

15. Explica-las causas da crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV).  

16. Coñece-la evolución das zonas de fronteira entre o mundo cristián e musulmán na 
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Península Ibérica entre os séculos VIII-XV.  

17. Coñece-las orixes e a evolución da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón; facendo 

especial fincapé na expansión política e económica da Coroa de Aragón no Mediterráneo 

occidental.  

18. Valora-la importancia do Camiño de Santiago na Idade Media como elemento 

revitalizante da economía e como vía de penetración das ideas e dos estilos artísticos.  

19. Enumera-las características xerais da arte medieval. 

20. Coñece-las causas e consecuencias dos descubrimentos. 

21. Identifica-los principais cambios que se producen na Idade Moderna a nivel 

económico, social, político, relixioso e cultural. 

22. Analiza-lo reinado dos RRCC como a base do estado español. 

23. Establece-las diferenzas entre o século XVI e XVII en España, como o fin da 

hexemonía e o inicio da decadencia. 

24. Diferencia-los diferentes movementos de reforma e Contrarreforma. 

25. Identifica-los factores que condicionan a distribución da poboación na superficie da 

terra (clima, abundancia de recursos, etc.); e localizar no mapa os focos principais e 

secundarios de poboación.  

26. Entende-los conceptos de taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de 

mortalidade e taxa de crecemento natural e valora-la información que nos achegan.  

27. Coñece-las distintas fases da evolución da poboación mundial, comparando os 

réximes demográficos dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. 

28. Identifica-los elementos que caracterizan a estrutura urbana. 

29. Diferencia-las cidades dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

30. Analiza-el fenómeno urbano en Galicia e España. 

 

 

3º Curso. 

 

1. Identificar os principais axentes e institucións económicas así como as funcións que 

desempeñan no marco dunha economía cada vez máis interdependente, e aplicar este 

coñecemento á análise e valoración crítica dalgunhas realidades actuais.  

2. Caracterizar os principais sistemas de explotación agraria e pesqueira existentes no 

mundo, e as paisaxes ás que dan lugar, localizando algúns exemplos representativos dos 

mesmos, e utilizar esa caracterización para analizar algúns problemas do campo e da pesca 

español e galego, identificando as súas orixes históricas..  

3. Comprender e describir as transformacións que nos campos das tecnoloxías, da 

organización empresarial e da localización se están producindo nas actividades, espazos e 

paisaxes industriais, localizando e caracterizando os principais centros de produción no mundo, 

España e Galicia, e analizando as relacións de intercambio desigual.  

4. Identificar o desenvolvemento e a transformación recente das actividades terciarias, 

para entender os cambios que se están producindo tanto nas relacións económicas como 

sociais, e analizar as súas diversas repercusións espaciais, en particular no ámbito galego.  

5. Describir algún caso, con preferencia do ámbito galego, que mostre as consecuencias 

medio ambientais das actividades económicas e os comportamentos individuais e colectivos, 

recoñecendo as formas de desenvolvemento sostible e aportando algún exemplo de medidas 

correctoras, así como de acordos e políticas para frear o deterioro do medio ambiente.  

6. Identificar e localizar os principais países e áreas xeoeconómicas e culturais do 

mundo, os estados europeos, e as comunidades autónomas de España, coñecendo a estrutura 

da Unión Europea e a organización político-administrativa e territorial galega e española.  

7. Comprender os trazos xeográficos comúns e diversos que caracterizan o territorio 

español e galego, e explicar as causas da súa diferente organización e os contrastes internos a 

partir do papel dos principais centros e eixos de actividade económica e de comunicación, en 

canto vertebradores do espazo.  

8. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países para comprender os 

conceptos de desenvolvemento humano e de estado de benestar, e recoñecer desequilibrios na 

súa distribución e a dos recursos, explicando algunhas das súas causas e consecuencias, e 

amosando sensibilidade ante as desigualdades.  

9. Analizar algún exemplo representativo das tendencias migratorias na actualidade, 

identificando as súas causas e relacionándoas co proceso de globalización, así como as 
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consecuencias para os países receptores e emisores, e manifestando actitudes de solidariedade 

ante este fenómeno.  

10. Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar información sobre feitos 

sociais e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, empregando para isto as 

posibilidades que ofrecen as TICs.  

11. Participar en debates sobre cuestións de actualidade. 

 

 

4º Curso. 

 

Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes aplicando 

as convencións habituais no estudo da historia. 

Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, 

establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os 

feitos sociais.  

Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando 

delas as transformacións que se producen en Europa no século XVIII e explicando os trazos 

significativos do reformismo borbónico en España e en Galicia.  

Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e liberal-burguesas, 

valorando os grandes procesos de transformación que experimentou o mundo occidental, e 

analizando as particularidades destes procesos en España e Galicia en comparación con outros 

exemplos representativos.  

Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde a 

segunda metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes 

anos, tanto entre como dentro dos estados, especialmente os relacionados coa expansión 

colonial e coas tensións sociais e políticas.  

Caracterizar e situar cronolóxica e xeograficamente as grandes transformacións e 

conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX.  

Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar este 

coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas internacionais máis destacados da 

actualidade.  

Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e económica de 

España e de Galicia durante o século XX e os avances e retrocesos no camiño cara á 

modernización económica, á consolidación do sistema democrático, e á pertenza á Unión 

Europea.  

Coñecer as bases do novo sistema internacional.  

Analizar o proceso de transición española e as bases do sistema democrático actual. 

 

 

Criterios de cualificación. 

 

A partir dos procedementos e instrumentos de avaliación indicados, os criterios de 

cualificación serán os seguintes: 

1. Seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución, supoñerá o 

20% da nota final.  

2. As probas de avaliación, como mínimo 2 parciais por avaliación que serán avaliados 

en tódolos casos sobre 10. Nalgúns cursos, en función das características do grupo, o profesor 

poderá establecer que os exames deberán estar cualificados cunha nota igual ou superior a 3 

ou 4 para poder facer media. As probas de avaliación supoñerán o 80% da nota final. 

3. Actividades do Proxecto Lector, a lectura do libro, a realización das súas actividades 

e o proxecto de investigación, serán obrigatorios e avaliables. Poderán subir ata un punto a 

nota final da avaliación na que se traballen. 

4. A suma de todas estas notas ten que ser igual ou superior a 5 para considerar que o 

alumno ten superada a avaliación. 

5. Un alumno superará o curso cando teña as tres avaliacións aprobadas. De non ser 

así programaranse varias probas de recuperación: 

6. Unha proba de recuperación por avaliación. A nota será recuperado ou non 

recuperado. 

7. Unha proba final en Xuño coas avaliacións que teña pendentes. A superación da 
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mesma significará o aprobado no curso. 

8. Unha proba extraordinaria en Setembro, para os alumnos que acaden unha 

cualificación negativa na avaliación ordinaria de Xuño. 

9. abandono constatado da materia privará ó alumno da avaliación continua. Neste 

sentido, no caso dun alumno en situación de abandono da materia, se seguirá o protocolo de 

actuación fixado no centro. 

10. De forma excepcional, cando os resultados o requiran ou na avaliación dalgúns 

contidos ( por exemplo nos mapas de xeografía), o profesor poderá programar algunha 

actividade de recuperación dalgún parcial. 

 

 

Educación Física 
 

A Educación Física, como obxecto cultural, e polo tanto contido do ensino, foi sufrindo ao 

longo do tempo distintas interpretacións e enfoques. A sociedade actual é cada vez máis 

consciente da necesidade de incorporar á cultura básica do cidadán aqueles aspectos 

relacionados co seu corpo e co movemento que melloran o seu nivel de calidade de vida. 

Na actualidade, o plantexamento xeral da área de Educación Física dentro do ámbito 

educativo recoñece o corpo e o movemento como eixos básicos da acción educativa, de tal 

xeito que os alumnos e alumnas cheguen a integrar o corpo, o movemento e o xesto e valoren 

o papel quedesempeñan na expresión de sentimentos e ideas.  

Esta área pretende ensinar ao alumnado un amplo abano de actividades corporais e 

deportivas, de tal xeito que poida escoller as máis convenientes para o seu desenvolvemento 

persoal. 

Non estamos sós na procura desta grande finalidade, senón que os alumnos e as 

alumnas que chegan o ESO do C.P.I. Castro Baxoi veñen cunha ampla formación no ámbito da 

Educación Física recibida no Ensino Primario.  

Sen dúbida o listón está moi alto, pero tamén a motivación e as gañas de traballar e de 

descubrir novas posibilidades de formación no ámbito da Educación Física, entendida como 

educación para a saúde e para mellorar as posibilidades expresivas do corpo e a calidade de 

vida. 

Neste curso escolar 2013-14 haberá  bastantes cambios na programación da asignatura 

de Educación Física co gallo de adaptala aos contidos mínimos para a Area de Educación Física, 

especialmente na secuenciación de ditos contidos ao longo de toda a etapa de Secundaria 

Obligatoria,sendo as derradeiras referencias lexislativas as seguintes: 

-Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº Nº 136 Venres, 13 de 

xullo de 2007) 

-Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Nº 177 Mércores, 12 de 

setembro de 2007), que afecta á programación da asignatura especialmente nos curso de 1º e 

3ºde ESO  

 

 

Competencias básicas 

 

A materia de educación física contribúe de xeito directo e claro á consecución de tres 

competencias básicas: 

1. a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, 

2. a competencia social e cidadá e 

3. a competencia cultural e artística. 

A Educación Física contribúe ao coñecemento do propio corpo e as respostas motoras 

segundo o entorno que nos rodea. Asemade, o feito de realizar actividades na natureza esixe o 

coñecemento dese medio de tal xeito que a interacción resulte un éxito. Neste senso, e desde 

a nosa materia, poñeremos ao alumnado en situacións que supoñan un coñecemento 

progresivo das súas características e do entorno, de tal xeito que sexan capaces de dar a 

resposta máis axeitada a cada situación. 

En segundo lugar, o feito de ter que participar en xogos e deportes ou outras actividades 
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ben de confrontación ou de colaboración, supón o coñecemento dunhas normas e regras e o 

seu respecto. 

Isto é básico para a formación de cidadáns responsábeis, capaces de entender e/ou 

modificar as normas e chegar a acordos para o ben do grupo e de tal xeito que a actividade 

sexa un éxito. 

Por último, o deporte e a actividade física foi variando ao longo da historia e ten moito 

que ver cunha sociedade concreta. O alumnado terá que ser capaz de interpretar en que 

sociedade está a desenvolverse e tamén ter unha actitude crítica de cara aos esteretipos e a 

todo o que rodea o chamado deporte-espectáculo. Trátase de formar persoas activas, capaces 

de quedarse con aquello que de positivo teña a actividade física tanto a nivel persoal como 

social. 

De forma xenérica, contribúe a outras tres: 

1. competencia en comunicación lingüística, 

2. competencia para aprender a aprender e 

3. autonomía e iniciativa persoal. 

Non soamente se emprega nesta materia a linguaxe verbal se non a comunicación a 

través do corpo, en toda a súa vertente expresiva. O alumnado aprende así a observar as 

contradiccións existentes entre a linguaxe verbal e non verbal e a expresar os seus 

sentimentos, emocións...en defintiva a comunicarse empregando distintos códigos. 

Como noutras materias, hai distintas formas de aprender. Pero sempre hai que ter en 

conta que o obxectivo final é educar alumnos e alumnas que saiban aplicar os contidos 

aprendidos para resolver novas situacións ou, o que é o mesmo, aprender a aprender. 

Na medida en que o alumnado sexa capaz de coñecerse a si mesmo, adoptar distintas 

respostas motoras segundo as esixencias do entorno, traballar en equipo respectando as 

cualidades dos demais e as normas establecidas e tamén aplicando todo o aprendido para 

resolver novas situación, teremos un alumnado crítico, autónomo e con iniciativa persoal. 

Dicir que , ao resto das competencias contribúe de forma menor. 

 

 

Obxectivos xerais 

 

O ensino da educación física nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

 

1. Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos 

beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

2. Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como medio para 

mellorar as condicións de saúde e a calidade de vida. 

3. Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento motor, á 

mellora da condición física para a saúde e ao perfeccionamento das funcións de axuste, 

dominio e control corporal, adoptando unha actitude de autoexixencia na súa execución. 

4. Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de respiración e relaxación 

como medio para reducir desequilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e na práctica 

físico-deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación coas 

capacidades físicas e habilidades específicas a partir da valoración do nivel inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto 

ambiental, contribuíndo á súa conservación. 

7. Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas 

aplicando os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, con 

progresiva autonomía na súa execución. 

8. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de 

deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, independentemente das 

diferenzas de xénero, culturais, sociais e de habilidade. 

9. Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando o 

corpo como medio de comunicación e expresión creativa. 

10. Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade física e o 

deporte no contexto social. 
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CONTIDOS 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

 Os temas transversais serán tratados como contido da área e son recollidos como 

actitudinais nos diferentes bloques de contidos. Estos son os temas a tratar: 

• Educación ambiental. 

• Educación para a paz. 

• Educación moral e cívica. 

• Educación para a saúde. 

• Educación vial. 

• Educación do consumidor. 

• Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos. 

A posible realización de actividades complementarias e extraescolares desde a área de 

Educación Física, en coordenación con outras áreas, como ciencias naturais, ciencias sociais, 

matemáticas.., e outro tipo de actividades onde participe activamente profesorado e 

alumnado, como magosto, Nadal, Antroido, Letras Galegas, etc., poderían servir para o 

desenvolvemento destes contidos transversais. 

 

 

BLOQUES DE CONTIDO 

 

Tendo en conta os contidos incluidos no Deseño Curricular Base da Consellería de 

Educación, o novo Decreto de Mínimos e as novas tendencias en Educación Física, facemos a 

seguinte distribución por cursos e bloques: 

 

BLOQUE I: CONDICION FÍSICA E SAÚDE 

 

1º Curso 

 

CONTIDOS 

1. O quecemento e o seu significado na práctica da actividade física. 

2. Execución de xogos e exercicios apropiados para o quecemento. 

3. Valoración do quecemento como hábito saudable ao comezo dunha actividade física. 

4. Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física. 

5. Condición física. Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde. 

6. Acondicionamento físico a través do desenvolvemento das capacidades físicas 

relacionadas coa saúde. 

7. Realización de xogos para a mellora da condición física. 

8. Exercitación de posicións corporais axeitadas na práctica de actividades físicas e en 

situacións da vida cotiá. 

9. Fortalecemento da musculatura de sostén mediante a realización de exercicios de 

mobilidade articular, de fortalecemento muscular e de relaxación. 

10. Atención á hixiene corporal logo da práctica de actividade física. 

 

2º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Obxectivos do quecemento. Quecemento xeral e específico. 

2. Realización de xogos e exercicios aplicados ao quecemento. Recompilación destes. 

3. Capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica e 

flexibilidade. 

4. Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca e cálculo da zona de 

actividade. 

5. Acondicionamento físico xeral con especial incidencia na resistencia aeróbica e na 

flexibilidade. 

6. Realización de actividades e xogos para a mellora da condición física. 

7. Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha boa condición física e a 
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mellora das condicións de saúde. 

8. Recoñecemento e valoración da importancia da adopción dunha postura correcta en 

actividades cotiás. 

9. Realización de actividades con implementos. 

10. Relación entre hidratación e práctica de actividade física. 

11. Coñecemento das técnicas de respiración e a súa adecuación a situacións cotiás. 

12. Valoración de hábitos saudables como descansar axeitadamente e realizar actividade 

física.  

13. Toma de conciencia sobre os efectos que teñen para a saúde determinados hábitos 

como o consumo de tabaco, alcohol e estupefacientes. 

 

3º Curso 

 

CONTIDOS 

1. quecemento. Efectos. Pautas para a súa elaboración. 

2. Elaboración e posta en práctica de quecementos, logo da análise da actividade física 

que se vai realizar. 

3. Vinculación das capacidades físicas principalmente relacionadas coa saúde, cos 

aparellos e sistemas do corpo humano. 

4. Acondicionamento das capacidades relacionadas coa saúde: resistencia aeróbica, 

flexibilidade e forza resistencia xeral, mediante a posta en práctica de sistemas e métodos de 

adestramento. 

5. Recoñecemento do efecto positivo que a práctica de actividade física produce no 

organismo. 

6. Adopción de posturas correctas nas actividades físicas e deportivas realizadas. 

7. Control da intensidade do esforzo: coñecemento da frecuencia cardíaca máxima e de 

repouso. 

8. Tempo de recuperación. 

9. Alimentación e actividade física: equilibrio entre a inxesta e o gasto calórico. 

10. Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 

11. Execución de métodos de relaxación como medio para liberar tensións. 

 

4º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Realización e práctica de quecementos autónomos, logo de análise da actividade 

física que se vai a realizar. 

2. quecemento como medio de prevención de lesións. 

3. Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas relacionadas coa 

saúde: resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia. 

4. Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e de forza resistencia 

sobre o estado de saúde: efectos beneficiosos, riscos e prevención. 

5. Aplicación dos métodos de adestramento da resistencia aeróbica, da flexibilidade e 

de forza-resistencia. 

6. Elaboración e posta en práctica dun plano de traballo dunha das capacidades físicas 

relacionadas coa saúde. 

7. Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala. 

8. Relaxación e respiración. Aplicación de técnicas e métodos de relaxación de forma 

autónoma. 

9. Valoración dos métodos de relaxación para aliviar tensións da vida cotiá. 

10. Valoración dos efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 

sedentarismo, consumir estupefacientes...) teñen sobre a condición física e sobre a saúde e 

adopción dunha actitude de rexeitamento ante estes. 

11. Primeiras actuacións ante as lesións máis comúns que poden manifestarse na 

práctica deportiva. 

12. Protocolos básicos de primeiros auxilios. 

 

 

BLOQUE II: XOGOS E DEPORTES. 
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1º Curso 

 

CONTIDOS 

1. deporte como fenómeno social e cultural. 

2. Execución de habilidades motrices vinculadas a accións deportivas. 

3. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

4. Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 

dun deporte individual. 

5. As fases do xogo nos deportes colectivos: concepto e obxectivos. 

6. Realización de xogos e actividades en que prevalezan aspectos comúns dos deportes 

colectivos. 

7. Realización de tarefas xogadas e actividades cooperativas. 

8. Desafíos físicos cooperativos. 

9. Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

10. Aceptación do propio nivel de execución e disposición cara á súa mellora. 

11. Valoración das actividades deportivas como unha forma de mellorar a saúde. 

12. Respecto e aceptación das regras das actividades, xogos e deportes practicados. 

 

2º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Práctica de actividades e xogos para a aprendizaxe dos deportes individuais. 

2. Realización de xestos técnicos básicos e identificación de elementos regulamentarios 

dun deporte individual diferente ao realizado no curso anterior. 

3. Os deportes de competición entre dúas persoas como fenómeno social e cultural. 

4. Realización de xogos e actividades con elementos técnicos, tácticos e 

regulamentarios dos deportes de competición entre dúas persoas. 

5. Realización de tarefas xogadas e de actividades cooperativas. Novos desafíos físicos 

cooperativos. 

6. Respecto e aceptación das normas dos deportes de competición entre dúas persoas e 

das establecidas polo grupo. Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de 

Galicia. 

7. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo. 

8. Autocontrol ante as situacións de contacto físico que se dan nos xogos e no deporte. 

9. Cooperación nas funcións atribuídas dentro dun labor de equipo para a consecución 

de obxectivos comúns. 

10. Tolerancia e deportividade por riba da procura desmedida dos resultados. 

 

3º Curso 

 

CONTIDOS 

1. As fases do xogo nos deportes colectivos: organización do ataque e da defensa. 

2. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun deporte colectivo 

diferente ao realizado no curso anterior. 

3. Participación activa nas actividades e xogos e no deporte colectivo escollido. 

4. Práctica de actividades e xogos para a progresión nun deporte individual. 

5. Coñecemento e realización de xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

6. Tolerancia e deportividade na práctica deportiva e na consecución de resultados. 

7. Asunción da responsabilidade individual nunha actividade colectiva, como condición 

indispensable para a consecución dun obxectivo común. 

 

4º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Realización de xogos e deportes individuais, de competición entre dúas persoas e 

colectivos de lecer e recreación. 

2. Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dos deportes. 

3. Coñecemento e práctica de xogos e deportes tradicionais de Galicia e da propia zona, 
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así como do seu regulamento. Procura de información sobre variacións locais. 

4. Planificación e organización de campionatos nos cales se utilicen sistemas de 

puntuación que potencien as actitudes, os valores e o respecto das normas. 

5. Valoración dos xogos e deportes como actividades físicas de lecer e tempo libre. 

6. Aceptación das normas sociais e democráticas que rexen nun traballo en equipo. 

 

 

BLOQUE III: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

1º Curso 

 

CONTIDOS 

1. corpo expresivo: postura, xesto e movemento. 

2. Aplicación da conciencia corporal nas actividades expresivas. 

3. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer unha dinámica 

positiva do grupo. 

4. Combinación de distintos ritmos e manexo dediversos obxectos na realización de 

actividades expresivas. 

5. Realización de danzas sinxelas de carácter recreativo e popular. 

6. Disposición favorable á desinhibición nas actividades de expresión corporal. 

 

2º Curso 

 

CONTIDOS 

1. A linguaxe corporal e a comunicación non verbal. 

2. Os xestos e as posturas. Experimentación de actividades encamiñadas ao dominio, ao 

control corporal e á comunicación coas outras persoas. 

3. Control da respiración e da relaxación nas actividades expresivas. 

4. Realización de improvisacións colectivas e individuais como medio de comunicación 

espontánea. 

5. Realización de danzas do mundo de carácter colectivo. Contextualización básica. 

6. Aceptación das diferenzas individuais e respecto ante a execución das tarefas por 

parte doutras persoas. 

 

3º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Bailes e danzas: realización de danzas colectivas, históricas e do mundo. Aspectos 

culturais en relación á expresión corporal. 

2. Realización de movementos corporais globais e segmentarios cunha base rítmica, 

combinando as variables de espazo, tempo e intensidade, destacando o seu valor expresivo. 

3. Execución de ritmos con práctica individual, por parellas ou colectiva. 

4. Predisposición para realizar os bailes e danzas con calquera compañeiro e compañeira. 

5. Disposición favorable á desinhibición na exteriorización de sentimentos e emocións. 

 

4º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Adquisición de directrices para o deseño de composicións coreográficas. 

2. Creación de composicións coreográficas colectivas con apoio dunha estrutura musical 

incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade. 

3. Participación e achega ao traballo en grupo nas actividades rítmicas. 

4. Disposición favorable á desinhibición na presentación individual ou colectiva de 

exposicións orais e rítmicas en público. 

 

 

BLOQUE IV: ACTIVIDADES NA NATUREZA. 

 

1º Curso 
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CONTIDOS 

1. As actividades físico-deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realización de 

habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rubir, transportar, remar, 

montar en bicicleta... 

2. Adquisición de técnicas básicas no medio natural: iniciación á cabullería básica e 

montaxe de tendas de campaña. A súa aplicación en diferentes contextos. 

3. Realización de itinerarios de curto percorrido, preferentemente no medio natural, con 

recoñecemento de sinais de rastrexo. 

4. Adquisición de nocións básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais e 

vestimenta necesaria. 

5. Desfrute con construcións de madeira e/ou corda e con outras actividades de 

recreación propias do medio natural. 

6. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 

 

2º Curso 

 

CONTIDOS 

1. sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material e vestimenta necesaria. 

2. Realización de percorridos preferentemente no medio natural. 

3. As actividades físico-deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realización de 

habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: nadar, esquiar, rubir, remar... 

4. Adquisición de técnicas básicas no medio natural: aplicación da cabullería básica en 

diferentes contextos. 

5. Respecto do ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a 

realización de actividades recreativas.  

6. Experimentación con construcións de madeira e/ou corda e con outras actividades de 

recreación propias do medio natural. 

7. Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e natural. 

Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos os contornos. 

8. Procura de información previa sobre o espazo natural en que se van desenvolver 

propostas fóra do centro. 

 

3º DE E.S.O. 

 

CONTIDOS 

1. As actividades físico-deportivas no medio natural: terra, aire e auga. Realización de 

habilidades adaptadas ao tipo de actividade recreativa proposta: rapelar, esquiar, remar... 

2. Normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación no medio 

urbano e natural. 

3. Realización de percorridos de orientación, a partir do uso de elementos básicos de 

orientación natural e da utilización de mapas. 

4. Recoñecemento das actividades na natureza como actividades para a mellora da 

condición física e a recreación. 

5. Aplicación da cabullería a construcións e montaxes básicas características das 

actividades no medio natural. 

6. Aceptación das normas de seguridade e protección na realización de actividades de 

orientación e no paso de construcións e montaxes de madeira e/ou corda, propias do medio 

natural. 

 

4º Curso 

 

CONTIDOS 

1. Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. 

2. Participación na organización de actividades no medio natural de baixo impacto 

ambiental, no medio terrestre ou acuático. Procura e procesamento da información. 

Presentación de proxectos a compañeiras e compañeiros. 

3. Habilidades de manipulación dos elementos naturais (refuxio, vivac...). 

4. Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, preferentemente 
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desenvolvidas no medio natural (escalada, rapel, paso de travesías, carreiras de 

orientación...). 

5. Realización de actividades especializadas e de carácter recreativo, desenvolvidas no 

medio natural (remo, vela, traíñas, montañismo...). 

6. Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no 

medio natural. 

 

 

ACTITUDES, VALORES E NORMAS. 

 

Aínda que no novo Decreto no aparece explícitamente un apartado con esta 

denominación, parécenos importante facer fincapé nel posto que despois as actitudes, valores 

e normas van quedar reflectidas na calificación obtida por cada alumno e alumna. 

 

1º e 2º cursos  

 

• Valoración do quecemento xeral para prever lesións en toda actividade física. 

• Responsabilidade no mantemento e/ou mellora da condición física en función das 

propias posibilidades como medio para mellorar a saúde. 

• Respecto polas normas de hixiene, prevención e seguridade na práctica da actividade 

física. Participación da ducha como norma de hixiene o finalizar a clase. 

• Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades deportivas, aceptando 

as normas e antepoñéndoas á eficacia. 

• Superación de medos e inhibicións motrices. 

• Comportamento tolerante con compañeiros e compañeiras que non teñen o mesmo 

nivel de destrezas ou a mesma capacidade física. 

• Valoración positiva do uso expresivo do corpo e do movemento, aceptando a propia 

imaxe, tendo unha actitude desinhibida. 

• Aceptación e respecto das normas para a conservación e mellora do medio natural e 

urbano. 

 

3º Curso 

 

• Respecto polas normas de hixiene, prevención e seguridade na práctica da actividade 

física. Participación da ducha como norma de hixiene o finalizar a clase. 

• Recoñecemento do efecto positivo que a práctica da actividade física produce no 

organismo. 

• Toma de conciencia dos efectos que determinados hábitos sociais teñen no organismo: 

tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, anabolizantes e dieta. 

• Actitude crítica ante os fenómenos socioculturais asociados ás actividades físico-

deportivas. 

• Participación, con independencia do nivel acadado, en actividades deportivas colectivas, 

acatando as normas e asumindo as funcións individuais dentro do grupo. 

• Actitude de autosuperación e disposición favorable á utilización dos mecanismos de 

autocontrol. 

• Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección das instalacións 

específicas, do medio natural e do urbano. 

 

4º Curso 

 

• Respecto polas normas de hixiene, prevención e seguridade na práctica da actividade 

física. Participación da ducha como norma de hixiene o finalizar a clase. 

• Toma de conciencia da importancia de evitar actitudes posturais inadecuadas. 

• Cooperación e aceptación das funcións atribuídas dentro dun labor de equipo. 

• Actitude responsable da mellora da propia condición física. 

• Valoración obxectiva dos elementos técnicos, tácticos e plásticos do deporte, 

independentemente da persoa e/ou equipo que o realice. 

• Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas sobre 

o medio en que se realizan. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

O Deseño Curricular Base indícanos as orientacións para a avaliación, e nel se recolle que 

a avaliación é unha actividade sistemática e continuada, integrada dentro do proceso 

educativo, que tén por obxecto proporcionar a máxima información para mellorar este proceso 

reaxustando os seus obxectivos revisando críticamente plans e programas, métodos e recursos 

facilitando a máxima axuda e orientación aos/ás alumnos/as. 

Os criterios de avaliación son os que aparecen no Decreto e son presciptivos. 

Neles se establece ograo de aprendizaxe que se espera acaden os alumnos e alumnas 

respecto ás capacidades sinaladas nos obxectivos xerais. O nivel de cumprimento destes 

obxectivos en relación cos criterios de avaliación fixados non deben ser medidos de forma 

mecánica, senón con flexibilidade, tendo en conta a situación do/a alumno/a, o curso no que 

se atopa e as súas características e posibilidades. 

 

Estos son os criterios a utilizar por cursos: 

 

1º Curso 

 

• Recompilar actividades, xogos, estiramentos e exercicios de mobilidade articular 

apropiados para o quecemento e realizados na clase. 

• Identificar os hábitos hixiénicos e posturais saudables relacionados coa actividade física 

e coa vida cotiá. 

• Incrementar as capacidades físicas relacionadas coa saúde, traballadas durante o 

curso, con respecto ao seu nivel inicial. 

• Mellorar a execución dos aspectos técnicos fundamentais dun deporte individual, 

aceptando o nivel alcanzado. 

• Realizar a acción motriz oportuna en función da fase de xogo que se desenvolva, 

ataque ou defensa, no xogo ou deporte colectivo proposto. 

• Resolver desafíos físicos de forma cooperativa. 

• Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

• Elaborar unha mensaxe de forma colectiva mediante técnicas como o mimo, o xesto, a 

dramatización ou a danza e comunicalo ao resto de grupos. 

• Seguir as indicacións dos sinais de rastrexo propias do sendeirismo nun percorrido polo 

centro ou as súas inmediacións, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito 

itinerario. 

 

2º Curso 

 

• Incrementar a resistencia aeróbica e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial. 

• Recoñecer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa 

da frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde. 

• Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación e na confrontación con outras 

persoas, ante situacións de contacto físico en xogos e actividades de loita. 

• Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o 

papel de participante como o de espectador ou espectadora na práctica dun deporte colectivo. 

• Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

• Resolver desafíos físicos descoñecidos previamente polo alumnado de forma 

cooperativa. 

• Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir 

dun ritmo escollido. 

• Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de seguridade 

básicas e resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, á vez que amosa 

unha actitude de respecto cara á conservación do contorno en que se leva a cabo a actividade. 

• Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van realizar 

ao medio. 
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3º Curso 

 

• Relacionar as actividades físicas cos efectos que producen nos diferentes aparellos e 

sistemas do corpo humano, especialmente con aqueles que son máis relevantes para a saúde. 

• Incrementar os niveis de resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia a partir 

do nivel inicial, participando na selección das actividades e exercicios en función dos métodos 

de adestramento propios de cada capacidade. 

• Realizar exercicios de acondicionamento físico atendendo a criterios de hixiene postural 

como estratexia para a prevención de lesións. 

• Recoñecer, a partir da medición da frecuencia cardíaca, a intensidade do traballo 

realizado. 

• Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha alimentación equilibrada a 

partir do cálculo da inxesta e o gasto calórico, de acordo coas racións de cada grupo de 

alimentos e das actividades diarias realizadas. 

• Resolver situacións de xogo reducido dun ou varios deportes colectivos, aplicando os 

coñecementos técnicos, tácticos e regulamentarios adquiridos. 

• Progresar no desenvolvemento dos aspectos técnicos do deporte individual traballado. 

• Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia. 

• Realizar bailes por parellas ou en grupo, indistintamente con calquera membro del, 

amosando respecto e desinhibición. 

• Completar unha actividade de orientación, preferentemente no medio natural, coa 

axuda dun mapa, resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, 

coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias das actividades na natureza e 

amosando una actitude de respecto cara ao medio. 

 

4º Curso 

 

• Planificar e poñer en práctica quecementos autónomos respectando pautas básicas para 

a súa elaboración e atendendo as características da actividade física que se realizará. 

• Analizar os efectos beneficiosos e de prevención que o traballo regular de resistencia 

aerobia, de flexibilidade e de forza resistencia supoñen para o estado de saúde. 

• Deseñar e levar a cabo un plan de traballo dunha capacidade física relacionada coa 

saúde, incrementando o propio nivel inicial, a partir do coñecemento de sistemas e métodos de 

adestramento. 

• Resolver situacións de xogo dos deportes traballados, aplicando os coñecementos 

técnicos, tácticos e regulamentarios adquiridos. 

• Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia, propios do contorno do 

centro. 

• Resolver supostos prácticos sobre as lesións que se poden producir na vida cotiá, na 

práctica de actividade física e no deporte, aplicando unhas primeiras atencións e protocolos 

básicos de actuación. 

• Manifestar unha actitude crítica ante as prácticas e valoracións que se fan do deporte e 

do corpo a través dos diferentes medios de comunicación. 

• Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen deportes 

e actividades físicas realizadas ao longo da etapa. 

 

 

AVALIACIÓN 

 

AVALIACIÓN DO ENSINO-APRENDIZAXE 

Os obxectivos da avaliación educativa son múltiples, e non deben reducirse á avaliación 

dos resultados obtidos polos alumnos (avaliación académica). Polo contrario, a principal 

función da avaliación debe ser a de orientar o proceso de ensino e aprendizaxe, 

proporcionando información sobre o axuste do mesmo aos obxectivos previstos co fin de poder 

formular un xuicio respecto, e introducir as modificacións que foran oportunas. 

Algúns dos aspectos susceptibles de ser avaliados -ademais do nivel de aprendizaxe dos 

alumnos son, a adecuación dos obxectivos e contidos ás necesidades dos alumnos e ao 

entorno, a intervención docente, e os recursos didácticos. 

A avaliación do ensino e a aprendizaxe, ademais de constituir un proceso continuo, debe 
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ser utilizada para introducir en calquera momemo modificacións na intervención educativa. 

Para elo debe realizarse unha avaliación inicial (avaliación diagnóstica), unha avaliación 

continua (avaliación formativa) e unha avaliación final (avaliación sumativa). Posteriormente, o 

proceso debe contemplarse globalmente para establecer como trascurriu este en relación ao 

previsto, e como se pode mellorar, poidendo así reorientar a acción docente no futuro. 

Para avaliar a práctica docente e a nivel de aceptación das actividades realizadas, 

ademais da avaliación de cada unidade didáctica que realiza a profesora, pasaráse aos/ás 

alumnos/as un cuestionario ao remate do curso. Os resultados obtidos en dito cuestionario 

servirán para replantexar algúns aspectos da programación do próximo curso. 

 

AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Farase unha avaliación dos seguintes aspectos: 

- Grao de adecuación dos obxectivos didácticos e dos contidos. Do trato cos alumnos, da 

observación do seu traballo en clase, e do seu grao de motivación p averiguar se os obxectivos 

didácticos seleccionados responden ás súas necesidades e inquedanzas.  

Ademais,observarase se a través dos contidos desenrolados  alcanzanse os obxectivos 

didácticos propostos. 

- Pertinencia das actividades propostas e da secuencia seguida na súa realización, o que 

suporá observar se as progresións efectuadas permiten a todos os alumnos acadar 

regularmente as aprendizaxes previstas. 

- Congruencia de estratexias diversificadas que dean respostas aos distintos intereses e 

ritmos de aprendizaxe. O estudo dos resultados obtidos polos alumnos menos capacitados, ou 

con necesidades e intereses diferentes, orientará sobre a adecuación e suficiencia da 

planificación que se fixo do tratamento da diversidade. 

- Nivel de interacción con e entre os alumnos así como o clima comunicativo establecido 

na aula. 

Este aspecto será valorado dende a perspectiva do grao en que as intervencións do 

profesor faciliten, promovan e motiven aos alumnos para o traballo en clase. 

Como instrumentos de avaliación usaránse follas de rexistro do profesor, enquisas aos 

alumnos, test sobre conceptos ou de progresións, fichas de alumnos e grabacións audiovisuais. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para calificar aos/ás alumnos/as teráse en conta as aprendizaxes que estos realizaron 

sobre os tipos de contidos que desenvolverán ao longo do curso. 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTOS 

A calificación de cada alumno/a realizaráse en función da calidade dos traballos 

ordinarios entregados ao longo do curso. Tamén poderanse propoñer traballos adicionais máis 

extensos – obrigatorios ou voluntarios-, sobre algún tema en particular que sexa de maior 

interés. 

Para asegurar que a realización destes traballos esixiu aos alumnos un esforzo de 

comprensión do tema, se lles esixirá que os redacten utilizando a súa propia linguaxe e forma 

de expresión, sen imitarse a copiar ou a resumir textos. Poderán  empregar, nalgúns casos,  as 

novas tecnoloxías para a realización dos mesmos 

Asimesmo, poderanse facer probas teóricas,  escritas ou orales. 

A valoración dos Contidos Conceptuais será do 20 por cento da nota total da avaliación, 

sendo necesario polo menos un 10 por cento para superar a avaliación. 

As probas físicas mediránse en función da media dos resultados, tendo en conta a 

progresión do/a alumno/a. 

En xeral, a maioría das probas físicas se utilizan para que o alumnado coñeza os seus 

propios limites e os seus progresos. Por elo os alumnos os deben reflectir no seu cademo. 

A valoración dos Contidos Procedementais realizarase mediante a progresión persoal ao 

longo de cada unidade didáctica, e en función dos obxectivos que estableza o profesorado. 

Este apartado contará como o 50 por cento da nota total da avaliación. 

 

ACTITUDES 

As actitudes relativas ao traballo, afán de superación, cooperación cos compañeiros son, 
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unha parte fundamental para a calificación da asignatura, pero tamén son as máis difíciles de 

cuantificar. 

Utilizaráse o rexistro sistemático da actitude dos alumnos/as a través da observación da 

súa conducta durante as clases: realización do quentamento, actitude non violenta, 

colaboración no desenvolvemento das clases….. 

Tamén realizaránse test de autoavaliación rexistrando nas fichas da carpeta do alumnos 

a valoración das actitudes. 

A ducha é obrigatoria, sendo un obxectivo fundamental dentro da asignatura e valorarase 

como tal como actitude. 

A valoración das Actitudes será o 30 por cento da nota total da avaliación. 

 

 ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 

O obxectivo principal da asignatura de Educación Física para todo o ESO e a promoción 

da actividade física e a concicienciación, por parte do alumnado, da necesidade de integrar na 

vida cotián o exercicio físico. Todo isto está avalado polas derradeiras estadísticas sobre os 

índices de sobrepeso en adolescentes e estudios sobre as ventaxas e beneficios de realizar 

actividade física ó longo da vida e, especialmente, na adolescencia. 

O Departamento de Educación Física quere promocionar a Actividade Física fóra do 

horario escolar. Para isto os alumnos poderán incrementar nun 20 por cento a nota pola 

realización de actividade fóra do horario escolar. Para beneficiarse deste 20 por cento 

entregarán, periódicamente, una descripción detallada das actividades realizadas. 

 

 

 

Educación para a cidadanía e dereitos humanos 
 

 

Obxectivos de área. 

 

1. Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando 

conciencia da propia identidade, das características e experiencias persoais respectando as 

diferenzas cos outros e desenvolvendo a autoestima.  

2. Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade nas 

relacións cos outros, manifestando unha actitude aberta, solidaria e respectuosa, rexeitando os 

estereotipos, os prexuízos e a violencia en todas as súas formas.  

3. Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con autonomía, asumindo responsabilidades 

individuais e colectivas e practicar formas de convivencia e participación baseadas no respecto, 

utilizando o diálogo e a mediación para evitar e resolver os conflitos.  

4. Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as 

obrigas que se derivan das declaracións internacionais de dereitos humanos e da Constitución 

española e o Estatuto de autonomía de Galicia, identificando os valores que os fundamentan.  

5. Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como 

enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de todas as 

persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e as discriminacións existentes por razón de 

sexo, orixe, crenzas, diferenzas sociais, orientación afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, 

como unha vulneración da dignidade humana e causa perturbadora da convivencia.  

6. Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, 

valorar a diferenza de sexos rexeitando os estereotipos e prexuízos que supoñan 

discriminación e participar activamente na prevención da violencia de xénero.  

7. Coñecer e apreciar os principios e valores que fundamentan e lexitiman os sistemas 

democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia, do Estado español e da 

Unión Europea, tomando conciencia do patrimonio común e da diversidade social e cultural.  

8. Coñecer os fundamentos do modo de vida democrático e aprender a obrar de acordo 

con eles nos diferentes ámbitos da convivencia. Asumir os deberes cidadáns na mantenza dos 

bens comúns e recoñecer o papel do Estado como garante dos servizos públicos.  

9. Coñecer as diversas formas de participación política, desenvolver habilidades 

dialóxicas orientadas á participación democrática e valorar a importancia da participación 

cidadá ben sexa na vida política institucionalizada ou noutras formas de participación como a 
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cooperación, o asociacionismo e o voluntariado.  

10. Coñecer as causas que provocan a violación dos dereitos humanos, a pobreza e a 

desigualdade, así como a relación entre os conflitos armados e o subdesenvolvemento. Valorar 

as accións encamiñadas á consecución da paz e a seguridade e a participación activa como 

medio para lograr un mundo máis xusto.  

11. Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade, a 

igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando por mostrar 

respecto crítico polos costumes e modos de vida de poboacións distintas á propia e manifestar 

comportamentos solidarios coas persoas e colectivos desfavorecidos.  

12. Coñecer e analizar as principais teorías éticas que máis contribuíron ao 

recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas.  

13. Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e conflitos 

do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación da súa resolución e 

desenvolver unha actitude crítica ante os modelos que se transmiten a través dos medios de 

comunicación, mediante a adquisición de destrezas básicas na utilización das fontes de 

información.  

14. Adquirir un pensamento crítico, desenvolver un criterio propio e adquirir habilidades 

para comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en debates, a través da 

argumentación documentada e razoada, así como para escoitar e valorar as razóns e 

argumentos dos outros.  

15. Practicar o diálogo coa realidade social en continuo proceso de transformación, como 

instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación dun proxecto de 

vida propio, na dimensión persoal, cívica e profesional. 

 

 

Competencias básicas. 

 

A educación para a cidadanía e os dereitos humanos e a educación ético-cívica 

relaciónanse directamente coa competencia social e cidadá pero, a complexidade das 

sociedades democráticas esixe facer fronte a unha serie de novos desafíos como o coidado do 

ambiente, a orientación do desenvolvemento tecnocientífico, a responsabilidade polas 

xeracións futuras, a igualdade entre os sexos, a loita contra novas formas de exclusión social e 

contra as existentes, que impiden desvincular a competencia social e cidadá do 

desenvolvemento das demais competencias básicas. 

Negarlle á cidadanía a participación no debate sobre estas cuestións, entre outras, sería 

contraditorio cos valores democráticos. Unha cidadanía activa debe ter capacidade de elixir, 

pero ser quen de elixir esixe ser quen de formular preguntas, observar, seleccionar, analizar, 

sintetizar información e transformala en coñecemento, explicitar ideas, construír argumentos, 

formular hipóteses etc. Estamos a falar de destrezas relacionadas con diferentes competencias 

(competencia en comunicación lingüística, para aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

persoal, etc.), que é necesario adquirir se o obxectivo é a formación integral do alumna e a 

súa preparación para a vida social.  

En relación coa competencia social e cidadá, a educación para a cidadanía propicia a 

adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía democrática, ao 

favorecer o desenvolvemento de destrezas que permiten participar, tomar decisións, elixir a 

forma axeitada de comportarse en determinadas situacións e responsabilizarse das 

consecuencias derivadas das decisións adoptadas. Contribúe así mesmo a reforzar a 

autonomía, a autoestima e a identidade persoal, a tomar conciencia e facilitar a expresión dos 

propios pensamentos, valores, sentimentos e accións. Ao impulsar os vínculos persoais 

baseados nos sentimentos e os valores da convivencia e a participación, contribúe a fomentar 

habilidades sociais destinadas a mellorar as relacións interpersoais. O coñecemento da 

diversidade axuda a xerar sentimentos non excluíntes e a interiorizar o valor de respecto, así 

como a aceptar e usar convencións e normas sociais facilitadoras da convivencia. A 

sensibilización ante as situacións de discriminación e inxustiza, permiten consolidar os valores 

de cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación tanto no 

ámbito persoal coma no social. A práctica do diálogo axuda a afrontar e resolver as situacións 

de conflito mediante procedementos non violentos.  

Contribúese tamén á dimensión ética da competencia social e cidadá ao favorecer a 

identificación e reflexión crítica sobre os valores do contorno e ao ofrecer como referente ético 
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común os valores que sustentan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Constitución 

española e o Estatuto de autonomía de Galicia. Contidos específicos como o coñecemento dos 

fundamentos e os modos de organización dos estados e das sociedades democráticos, a 

evolución histórica dos dereitos humanos, o achegamento á pluralidade social ou ao carácter 

da globalización e as implicacións que comporta para os cidadáns, proporciónanlle ao 

alumnado instrumentos para construír, aceptar e practicar normas de convivencia acordes cos 

valores democráticos, exercer os dereitos e liberdades e asumir as responsabilidades e 

deberes cívicos.  

A educación para a cidadanía, a través da educación afectivo emocional, contribúe tamén 

ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender, porque facilita o recoñecemento 

das propias capacidades e carencias e as habilidades para sacar proveito das primeiras e 

superar as segundas. Por outra banda, o desenvolvemento do diálogo e a valoración das 

razóns doutras persoas, require admitir a diversidade de respostas ante un mesmo problema. 

Así mesmo, o estímulo das destrezas orientadas á recompilación e á síntese de información, á 

transformación da información en coñecemento, ao desenvolvemento das habilidades sociais 

que permiten o traballo en equipo e a participación favorecen tamén as aprendizaxes 

posteriores.  

Os contidos da educación para a cidadanía, potencian tamén o desenvolvemento da 

competencia de autonomía e iniciativa persoal, xa que a reflexión sobre as relacións entre 

intelixencia, sentimentos e emocións, posibilita o coñecemento dun mesmo, o autocontrol e o 

equilibrio emocional, necesarios para o desenvolver un comportamento autónomo. O 

coñecemento da contribución de distintas teorías éticas, facilita a creación dun código moral 

propio. Por outra banda, os contidos procedementais do currículo atenden especialmente á 

argumentación, á elaboración de ideas propias, ao estudo de casos que esixan un 

posicionamento persoal sobre un problema e a procura de posibles solucións. Prevé así mesmo 

a necesidade de planificar, tomar decisións con criterio propio e asumir a responsabilidade da 

elección. A formulación de dilemas morais, que caracterizan as materias desta área, contribúen 

tamén a que as alumnas e os alumnos constrúan un xuízo ético propio baseado nos valores e 

prácticas democráticas.  

O uso sistemático do diálogo e do debate contribúe á competencia en comunicación 

lingüística. Debater en serio esixe exercitarse na escoita, a exposición e a argumentación e 

para iso é necesario verbalizar os conceptos, facer explícitas as ideas, formar os xuízos e 

estruturalos de forma coherente.  

A necesidade de buscar, obter, analizar, sintetizar e relacionar a información procedente 

de distintas fontes, comprendela e integrala para producir coñecemento, comunicala, facer 

inferencias e deducións son procedementos que contribúen tamén a desenvolver a 

competencia tratamento da información e competencia dixital.  

A educación para a cidadanía permite tamén mellorar a competencia cultural e artística, 

porque o desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade plural, 

esixe ser quen de apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións.  

Finalmente, ser conscientes da importancia do uso responsable dos recursos naturais, da 

necesidade de preservar o ambiente, potenciar o consumo responsable e unha forma de vida 

saudable, son contidos con que desde a educación para a cidadanía é posible contribuír tamén 

ao desenvolvemento da competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

A contribución da educación ético-cívica á adquisición das competencias básicas pode 

resumirse da seguinte forma: 

 

1. Competencia social e cidadá 

 Potenciar a capacidade de interrelación social a partir de coñecemento de si mesmo. 

 Valorar os diversos axentes sociais que inflúen na formación da nosa personalidade. 

 Asumir a multiculturalidade e o respecto á diferenza como valores propios. 

 Valorar criticamente comportamentos discriminatorios. 

 Coñecer e asumir os dereitos e os deberes cívicos. 

 Aceptar e practicar normas de convivencia inspiradas nos valores democráticos. 

 Coñecer a Declaración dos Dereitos Humanos. 

 Analizar as repercusións da globalización. 

 Coñecer as institucións democráticas españolas. 

 Expresar as propias opinións de forma asertiva. 

 Escoitar activamente e mostrar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo 
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cooperativo. 

 Valorar a necesidade dunha ética universal. 

 

2. Competencia para aprender a aprender 

 Identificar a idea principal dun texto e resumir o seu contido. 

 Exercitarse na síntese de textos a partir da interpretación de esquemas e mapas 

conceptuais. 

 Comprender e valorar criticamente realidades ou fenómenos sociais a partir da análise 

das súas causas. 

 Valorar o aforismo como técnica para sintetizar coñecementos e visións da vida. 

 Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

 Contrastar coñecementos adquiridos sobre un tema mediante a resolución das 

preguntas dun cuestionario. 

 Analizar e relacionar datos numéricos coa realidade que describen. 

 Anticipar posibles escenarios e consecuencias futuras das accións individuais e/ou 

sociais. 

 Formular solucións a problemas complexos a partir dunha análise previa exhaustiva. 

 

3. Autonomía e iniciativa persoal 

 Valorar a propia capacidade para escoitar e comprender as opinións alleas á nosa 

 Identificar os trazos da nosa personalidade que favorecen a nosa capacidade para 

relacionarnos socialmente. 

 Valorar e asumir os perigos que supoñen determinadas condutas de risco para a 

propia persoa e o seu ámbito. 

 Reflexionar sobre a imaxe que teñen os demais sobre nós e reforzar a propia 

autoestima. 

 Valorar criticamente a nosa interacción co medio social. 

 Reflexionar de forma autónoma sobre problemas sociais complexos e formular 

propostas para resolvelos. 

 Valorar os propios estereotipos de xénero que interfiren na nosa valoración doutras 

persoas. 

 Seleccionar os valores que consideramos máis importantes para fundar unha ética 

cidadá. 

 Formarse e expresar unha opinión propia sobre procesos sociais complexos como a 

globalización. 

 

4. Competencia en comunicación lingüística 

 Saber expresar as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito, utilizando a 

terminoloxía axeitada. 

 Comunicarse argumentando idéelas propias e respectando as quendas de palabra 

dentro dun grupo. 

 Definir conceptos facendo uso da linguaxe específica da área. 

 Argumentar por escrito a propia opinión persoal sobre unha realidade ou un tema de 

actualidade controvertidos. 

 Realizar unha exposición oral estruturada e argumentada. 

 Explicar o significado de determinados conceptos a partir do seu contexto. 

 Expoñer ideas e propostas de forma argumentada nun proceso electoral simulado. 

 Realizar un comentario de texto guiado. 

 Expoñer opinións de forma argumentada ao longo dun debate. 

 Escoitar as opinións distintas á propia con respecto, sensibilidade e espírito crítico. 

 

 

Contidos. 

 

Bloque 1. Contidos comúns  

 Elaboración, exposición e discusión sobre textos e cuestionarios con problemáticas 

reais referidas aos dereitos humanos para desenvolver unha consciencia crítica atenta aos 

desafíos do presente e asumindo unha responsabilidade ética polo futuro.  

 Adquisición de informacións contrastadas e relevantes para a comprensión dos 
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problemas e dos desafíos da sociedade contemporánea, mediante análise comparativa e 

avaliación crítica das informacións proporcionadas polos medios de comunicación sobre un 

mesmo feito ou cuestión de actualidade.  

 Recoñecemento dos sentimentos propios e alleos e respecto polas conviccións e 

actitudes dos outros, polos seus sentimentos, ideas e comportamentos compatibles co 

respecto aos dereitos fundamentais.  

 Interese por coñecer as posicións e as razóns dos quen pensa de modo distinto. 

Recolleita de información sobre temas de convivencia. Elaboracións de preguntas para a 

participación en debates sobre temas previamente pactados, con intervencións que sigan as 

pautas de respecto e normas moderadoras. Elaboración de conclusións.  

 Recoñecemento das inxustizas e as desigualdades. Interese pola busca e práctica de 

formas de vida máis xustas e participación en proxectos que impliquen actitudes de 

solidariedade na vida comunitaria, dentro e fóra do centro educativo, asumindo o exercicio da 

cidadanía. 

 

Bloque 2. Identidade e alteridade 

 Recoñecemento da persoa como suxeito moral e asunción dos compoñentes 

individuais e colectivos na construción da identidade e no comportamento moral.  

 Recoñecemento, valoración e respecto pola dignidade da persoa.  

 Asunción da diversidade e rexeitamento de prexuízos baseados en estereotipos que 

supoñan calquera forma de discriminación.  

 Coñecemento, expresión e autocontrol dos propios sentimentos e emocións e 

rexeitamento da violencia como solución aos conflitos nas relacións interpesoais.  

 Asunción de responsabilidades, individuais e colectivas, no exercicio da liberdade na 

toma de decisións morais. 

 

Bloque 3. Teorías éticas. As esixencias da xustiza e os dereitos humanos. 

 Análise dos elementos individuais e do contexto sociocultural que poden condicionar 

os diferentes sistemas de valores. Subxectivismo, relativismo e pluralismo.  

 Coñecemento das principias teorías éticas que máis teñen contribuído á conquista de 

dereitos e liberdades, desde a perspectiva da felicidade e a perspectiva da xustiza.  

 Consideración das dimensións ética, xurídica e política dos dereitos humanos. 

Valoración dos dereitos humanos como esixencia mínima de xustiza.  

 Identificación das principias etapas na conquista dos dereitos humanos e valoración 

das novas reivindicacións (terceira xeración de dereitos).  

 Implicación na defensa efectiva dos dereitos humanos. Identificación e rexeitamento 

das actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión.  

 Avaliación da discriminación positiva desde a perspectiva das esixencias da xustiza e a 

igualdade de dereitos e oportunidades. 

 

Bloque 4. Democracia e participación. As institucións democráticas.. 

 Conceptualización da noción de democracia.  

 Valoración da importancia da participación cidadá para o funcionamento das 

institucións democráticas. Distinción entre formas de participación non institucionalizada e a 

participación política institucionalizada. Valoración da formación da opinión, de acordo con 

algún tipo de deliberación, para unha a participación responsable. Distinción entre democracia 

representativa e democracia deliberativa.  

 Aproximación ao sistema político español. Identificación das principias institucións 

democráticas e recoñecemento dos principios do funcionamento democrático.  

 Identificación da liberdade, a xustiza e a igualdade como valores en que se 

fundamenta a democracia. Valoración da democracia como conquista ética.  

 Recoñecemento do Estado democrático de dereito como marco formal para a 

realización dos ideais éticos.  

 Identificación dos valores constitucionais, coñecemento dos dereitos e deberes 

fundamentais recoñecidos na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia e da 

regulación do seu exercicio. 

 

Bloque 5. A igualdade entre homes e mulleres. 

 Coñecemento da loita das mulleres e das súas organizacións para a conquista da 
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igualdade de dereitos e oportunidades e o seu recoñecemento como suxeitos históricos, de 

dereitos e de cidadanía. Distinción entre igualdade de dereitos e igualdade de feito, e 

exemplificación e toma de conciencia de situacións en que a igualdade de dereitos non se 

traduce en igualdade de feito.  

 Análise das causas e factores da discriminación das mulleres. Planificación de 

alternativas a situacións, reais ou simuladas, de discriminación.  

 Rexeitamento da violencia de xénero. Recompilación de información sobre as medidas 

destinadas á prevención e protección integral da violencia contra as mulleres. 

 

Bloque 6. Multiculturalismo e interculturalismo. 

 Identificación e respecto polas diferenzas sociais e culturais e valoración das súas 

manifestacións en actitudes, costumes e formas de vida distintas á propia, como 

enriquecedoras da convivencia nunha sociedade plural.  

 Análise das posicións máis frecuentes ante o multiculturalismo e reflexión sobre os 

problemas éticos que delas se derivan: etnocentrismo e discriminación, problemas éticos do 

relativismo cultural.  

 Valoración do interculturalismo como proxecto ético e político e reflexión sobre os 

valores mínimos dunha ética cívica. 

 

Bloque 7. Cidadanía global e democracia.. 

 Toma de conciencia da nova orde global e identificación dos procesos que contribúen á 

súa formación: a integración dos mercados e do espazo político e social.  

 Identificación dos recursos básicos do poder dos medios de comunicación (a selección 

das novas, a linguaxe da publicidade...) e a súa incidencia na construción da realidade e nas 

nosas decisións e opinións.  

 Recoñecemento da crise do estado-nación e valoración da globalización económica e a 

fragmentación da autoridade política como risco para a protección efectiva dos dereitos civís, 

económicos e sociais. Información sobre os movementos comprometidos na defensa dos 

dereitos humanos e recoñecemento do seu labor.  

 Identificación dos medios e iniciativas, tanto individuais coma colectivos para procurar 

un desenvolvemento humano sustentable.  

 Recoñecemento da pertenza a unha cidadanía global e identificación e valoración dos 

procesos que poderían contribuír a unha globalización ética. 

 

 

Secuenciación dos contidos. 

 

Tema 1: A aventura de ser persoas. 

- A nosa identidade como persoas. 

- Determinismo e liberdade. 

- O sentido da existencia. 

- Somos afectivos, racionais e sociables. 

- Convivir como persoas: valores e actitudes. 

- A dignidade e os dereitos humanos. 

 

Tema 2: As raíces da nosa vida moral. 

- Moral e ética. 

- Por que somos seres morais? 

- Que é unha teoría ética? 

- Diferentes teorías éticas. 

- Os dereitos humanos. 

 

Tema 3: Convivencia política e organización social. 

- A comunidade política e as leis. 

- Democracia e o seu sistema. 

- Concepto e dimensións de cidadanía. 

 

Tema 4: Os grandes retos da sociedade actual. 

- Igualdade e diferenza. Discriminación e exclusión. 
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- Racismo, sexismo, homofobia e outras actitudes inxustas. 

- A globalización.  

- Desenvolvemento e subdesenvolvemento. 

- A guerra. O pacifismo. 

- O terrorismo. 

- O feminismo e a violencia doméstica. 

- As solucións. As institucións internacionais. O papel do Estados. Os movementos non 

gobernamentais. 

 

 

Criterios de avaliación. 

 

 Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas 

situacións de conflito. Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións, asumindo as 

responsabilidades que delas se derivan.  

 Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.  

 Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas, 

recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a súa orixe na 

aplicación de diferentes paradigmas de valoración.  

 Mediante a formulación de dilemas morais sobre cuestións de actualidade, identificar os 

problemas éticos xerados desde diversas posicións morais e propoñer estratexias para a súa 

resolución.  

 Identificar e explicar axeitadamente as principais teorías éticas.  

 Recoñecer e distinguir as dimensións ética, xurídica e política dos dereitos humanos. 

Valorar os dereitos humanos como principal referencia ética, en tanto que esixencia mínima de 

xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes. Identificar a 

evolución dos dereitos cívicos, políticos, económicos, sociais e culturais e avaliar as novas 

reivindicacións en materia de dereitos humanos.  

 Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como forma de 

convivencia social e política e identificar os valores e principios morais en que se sustenta.  

 Valorar de forma argumentada, a importancia da participación cidadá para o 

funcionamento das institucións democráticas e da formación da opinión, de acordo con algún 

tipo de deliberación, para unha participación responsable.  

 Analizar as causas que provocan os principais problemas sociais do mundo actual 

utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de comunicación e 

identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de vida máis xustas.  

 Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das 

mulleres e poñer de manifesto as súas contribucións en todos os campos do saber ao longo da 

historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar as causas e factores de 

discriminación, así como as situacións de violencia machista de que son vítimas.  

 Xustificar as propias posicións utilizando sistematicamente a argumentación e o diálogo 

e participar de forma democrática e cooperativa nas actividades do centro e do contorno.  

 Recoñecerse membros dunha cidadanía global e comprender a necesidade de compartir 

uns mínimos morais posibilitadores da convivencia.  

 

 

Metodoloxía de avaliación e contidos mínimos. 

 

Na materia de Ética e Cidadanía, os alumnos de 4º da ESO, serán avaliados a partir dos 

seguintes procedementos: 

Seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución, supoñerá o 60% da 

nota final. Partiremos sempre dunha avaliación inicial que nos permita avaliar o seu esforzo e 

progreso na materia. Ademais teremos en conta algúns dos seguintes indicadores, en función 

dos grupos: 

Traballo individual realizado polo alumno, a través da observación do caderno da 

materia, que será revisado periodicamente polo profesor. 

A realización de actividades e propostas de traballo e repaso de cada tema. O tipo de 

propostas será variada ( actividades individuais, dinámicas de grupo, pequenas investigacións, 

proxectos…), tendo en conta o tema a traballar e as características dos alumnos. 
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A actitude do alumno cara a materia, o seu interese, participación e comportamento. 

Tomaremos como indicadores, o seu comportamento, as súas intervencións voluntarias, o seu 

cumprimento na realización das tarefas fixadas... De todo elo o profesor tomará nota no seu 

caderno. O abandono constatado da materia privará ó alumno da avaliación continua. 

As probas de avaliación, 1 parcial por avaliación. Conterán cuestións de vocabulario, 

teóricas e algún exercicio práctico, fundamentalmente comentarios de diferentes tipos de 

fontes que se traballaron durante as clases. Na folla de cuestións irá sempre indicada a 

puntuación de cada exercicio. As probas de avaliación supoñerán o 40% da nota final. 

A suma de todas estas notas ten que ser igual ou superior a 5 para considerar que o 

alumno ten superada a avaliación. Un alumno superará o curso cando teña as tres avaliacións 

aprobadas. O profesor de cada grupo poderá fixar, en casos moi concretos, actividades de 

recuperación dalgún tema ou avaliación. 

 

Como contidos mínimos na materia de Educación para a Cidadanía teremos en conta os 

seguintes: 

A actitude de respecto e tolerancia por parte dos alumnos cara a diversidade, 

materializada nos seu propio entorno escolar. 

A identificación dos principais dereitos, deberes, leis e normas que permiten a 

convivencia en sociedade. A súa actitude de aceptación dos mesmos. 

Coñecer a Declaración de Dereitos Universais do Home. 

Definir os conceptos de moral e ética. 

Coñecer e identificar diferentes teoría éticas. 

Diferenciar diversas formas de Estado e organización dos mesmos. 

Identificar os elementos que caracterizan os sistemas democráticos e relacionalos co 

caso español. 

Coñecer a orixe do sistema democrático español e valorar a súa conquista. 

Comprender o significado do fenómeno da globalización e as súas consecuencias. 

Desenvolver posturas acordes coa non violencia en todas as súas formas. 

Coñecer o traballo de institucións e organizacións non gobernamentais na loita para 

solucionar os principais problemas do mundo actual. 

 

Educación Plástica e Visual 
 

CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

O carácter integrador dunha materia como a Educación Plástica e Visual fai posible que o 

seu proceso de ensino/aprendizaxe permita contribuír activamente ao desenvolvemento das 

competencias básicas da Educación Obrigatoria. 

A competencia que se vincula de forma máis natural a este ámbito de coñecementos é a 

competencia artística e cultural. A nosa materia proporciona un ámbito de vivencias, relacións 

e coñecementos que fan posible a familiarización cos diferentes códigos artísticos. Iso implica 

ampliar as posibilidades de representación mental e coñecemento, así como as posibilidades 

de expresión e creación. Desde as primeiras aprenderá a captar, atender, manter a atención, 

discriminar, relacionar e apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas, 

tanto as propias como as dos demais. Desde as posibilidades expresivas facilítase a 

comunicación a outros de ideas e sentimentos, a liberación de tensións e a manifestación 

destas en produtos novos, persoais e orixinais. 

A materia facilita tamén o desenvolvemento da competencia social e cidadá. A expresión 

e creación artística estimula o traballo en equipo e proporciona situacións propicias para 

traballar o respecto, a tolerancia, a cooperación e a flexibilidade: contribúese á adquisición de 

habilidades sociais. A expresión plástica e visual de emocións e vivencias relacionadas cos 

dereitos e liberdades cívicos pode ser un espazo apropiado para o coñecemento e a reflexión 

sobre situacións de gran valor formativo desde unha perspectiva social, afectiva e moral. 

O tratamento da información e a competencia dixital veñen enormemente favorecidos 

polos traballos propios da materia; esta competencia impulsarase con tarefas que poden ir 

desde a análise de mensaxes da contorna audiovisual e multimedia ao emprego de medios 

tecnolóxicos específicos para expresar e crear. 

A Educación Plástica e Visual esixe e facilita o desenvolvemento de habilidades 
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relacionadas co pensamento científico: formular hipótese, observar, experimentar, descubrir, 

reflexionar, analizar, extraer conclusións e xeneralizar. Tamén require e posibilita o contacto 

coa natureza e a sensibilización cara a aspectos relacionados coa conservación, coidado e 

reciclaxe de materiais para configurar unha obra persoal. Todo iso implica unha relación clara 

coas competencias de coñecemento e interacción co mundo físico, aprender a aprender e 

iniciativa e autonomía persoal (que implican aprender a trazar proxectos, a facer funcionais os 

recursos, a valorar posibilidades, anticipar resultados e avalialos). 

A evolución nos elementos de percepción e estruturación do espazo, a través dos 

contidos de xeometría e da representación das formas, contribúe de forma significativa a que o 

alumnado adquira a competencia matemática. 

Finalmente, a competencia en comunicación lingüística relaciónase co desenvolvemento 

das habilidades e estratexias para o uso da linguaxe verbal como vehículo para expresar as 

ideas, emocións e sentimentos que a contemplación, a análise e/ou a creación dunha obra 

plástica e visual levan consigo; así mesmo fai posible a comunicación na aula á hora de 

transmitir mensaxes vinculadas a técnicas, materiais e instrumentos. A lectura de textos 

relacionados con contidos da materia é tamén esencial; familiarizarse cos comentarios e 

valoracións de críticos e creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), 

axudará os alumnos a comprender, avaliar e forxar un criterio persoal. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

A ensinanza da Educación Plástica e Visual na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria 

terá como obxectivo contribuir a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades 

seguintes: 

 

 Recoñecer a importancia da imaxe nos medios de comunicación de masas, a súa 

influencia no pensamento social e actuar de modo crítico ante as mensaxes visuais. 

 Valorar a expresión plástica como medio de expresión artística de sociedades e 

culturas diferentes. Apreciala como un xeito de entendemento e concordia entre pobos, 

valorando as súas similitudes e diferenzas. 

 Recoñecer, comprender e valorar as manifestacións da cultura galega, apreciando o 

patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 Sensibilizar o alumnado ante o goce artístico e acadar os recursos suficientes para 

apreciar as diferentes representacións artísticas. 

 Adquirir e empregar con precisión a terminoloxía específica da linguaxe plástica e 

visual. 

 Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso creativo 

aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego das proporcións e da 

perspectiva. 

 Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e técnicas plásticas e 

visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas súas creacións as tecnoloxías da 

información e da comunicación mais axeitadas. 

 Utilizar a linguaxe plástica para expresar emocións e sentimentos, vivencias e ideas, 

contribuíndo á comunicación, reflexión crítica e respecto entre as persoas. 

 Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de realización 

dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao final de cada fase, o 

estado do seu desenvolvemento. 

 Aplicar as distintas técnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e 

favorecendo o diálogo e a comunicación. 

 Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando 

os acertos como parte do proceso de formación do individuo. 

 

 

OBXECTIVOS E AVALIACIÓN EN 1º ESO 

 

OBXECTIVOS DE 1º ESO 

 

 Aprecia-la realidade (natureza e contorno artificial) con sensibilidade e intención 

perceptiva estética, distinguindo os elementos da linguaxe visual e plástica, e estimando os 
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seus valores expresivos. 

 Analizar visual e gráficamente referentes do contono natural, describindo a súa 

situación espacial, a súa estructura e o seu aspecto visible. 

 Recoñecer e debuxar formas xeométricas simples. 

 Realizar representacións bidimensionais e tridimensionais, con diferentes grados de 

iconicidade, subxectividade e recursos expresivos. 

 Utilizar adecuadamente linguaxes técnicos e artísticos na interpretación e descripción 

de formas e espacios. 

 Facer análise de imáxes, obras de arte ou de deseño, distinguindo os elementos da 

linguaxe que as configuran e as súas relacións, apreciando así os seus valores expresivos e/ou 

finalidade. 

 Coñecer e aplicar, con destreza e sensibilidade, técnicas gráfico-plásticas de debuxo, 

pintura, encolado, fotocopia e infografía, logrando variedade de elementos visuais: forma, cor, 

textura… 

 Aproveita-las aprendizaxes, demostrando interese nas actividades propostas e 

responsabilidade no seguimiento, realización e acabado do traballo, tendo cuidado dos 

materiais e utensilios para contribuir ó bon clima da aula e a unha dinámica axeitada. 

 Coñecer e aplicar leis de percepción e técnicas de sintaxe visual (cambios de tamaño, 

superposición e contraste), utilizando os elementos da linguaxe visual e plástica. 

 Producir mensaxes visuais con características estructurais e significación plástica e/ou 

temática, simbólica, predeterminada ou ceibe. 

 

 

AVALIACIÓN EN 1º ESO 

 

Criterios de avaliación de 1º eso 

 

 Describir gráficamente o esencial, prescindindo da información superflua e utilizando 

líñas e trazos. 

 Diferenciar matices da cor atendendo ás súas propiedades de saturación, valor e tono, 

e reproducilos mediante a utilización de mezclas sustractivas. 

 Recoñece-los valores expresivos da cor nunha mensaxe visual sinxela, identificando 

valores expresivos compositivos. 

 Diferencia-la variedade de texturas visuais e táctiles que se poden producir con 

materiais e técnicas diversas, seleccionando a máis axeitada na representación dunha forma. 

 Relacionar axeitadamente as dimensións de obxectos e espacios do ambiente coas do 

cuerpo humano, tendo en conta relacións de proporción e aplicando escalas sinxelas. 

 Resolver problemas de trazados xeométricos e construcción de figuras con precisión e 

pulcritude. 

 Representa-la sensación de volume e profundidade nunha composición bidimensional, 

utilizando como recurso o claroscuro e relacións espaciais. 

 Representar planta, alzado e perfil de figuras simples, tendo en conta as partes vistas 

e ocultas e a correcta interpretación das cotas. 

 Recoñecer e aplica-lo tipo de soporte, o material e os instrumentos axeitados para 

diversas técnicas gráficas ou plásticas. 

 Distinguir tipos e funcións nas mensaxes visuais do contorno comunicativo do alumno: 

cómic, cartelismo, publicidade… 

 Realizar lectura formalista de imáxes do contorno e obras artísticas, seleccionadas en 

consonancia con el nivel de aprendiza 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS DE 1º DE ESO 

 

 Utilización de diferentes técnicas para reproducir signos gráfico-plásticos e aplicalos 

nas súas representacións. 

 Interpretación de formas reais por medio da utilización de distintas intencións. 

 Observación e análise da cor e experimentación do comportamento da cor en 

diferentes circunstancias. 

 Investigación experimental a partires da obtención de matices de cor (mezclas aditivas 
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e sustractivas). 

 Realización de composicións plásticas por medio de distintas técnicas aprendidas: 

gouache, collage, pintura mural, frottage... 

 Percepción das texturas. 

 Utilización do debuxo para captar e plasmar obxectos e formas do contorno e para 

expresar sentimentos e ideas sobre un soporte bidimensional. 

 Utilización da liña como perfil e contorno na representación de formas. 

 Representación de formas xeométricas. 

 Utilización dos instrumentos de trazado. 

 Organización xeométrica do plano a partires de estructuras modulares básicas. 

 Clasificación, identificación e estudio comparado de formas bidimensionais. 

 Representación no plano de formas tridimensionais. 

 Análise e avaliación da conexión existente entre resultados e técnicas empregadas na 

elaboración do cómic. 

 Utilización e manexo dos instrumentos e materiais axeitados a cada técnica, dacordo 

coas intencións expresivas e descriptivas. 

 Recoñecemento e valoración do papel que xogan os medios de comunicación na nosa 

cultura actual. 

 Recoñecemento do valor que teñen as linguaxes visuais para aumenta-las 

posibilidades de comunicación. 

 Superación de estereotipos referidos ó emprego da cor. 

 Disposición a explora-las propias posibilidades artísticas e gusto por poñelas en 

práctica. 

 Curiosidade e interés por coñecer outras técnicas de expresión plástica e visual. 

 Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de representacións gráficas 

e composicións plásticas. 

 Valoración da capacidade ordenadora. 

 Observación e percepción das formas. 

 Predisposición para captar efectos de profundidade espacial en obras gráfico-plásticas. 

 Interés e valoración da constancia no traballo e da importancia do proceso de 

planificación como factor importante para a resolución de problemas. 

 Búsqueda de solucións orixinais ó enfrentarse a representacións gráficas e plásticas. 

 Valoración, respecto e disfrute do patrimonio cultural e artístico de Galicia e do 

Estado. 

 Respecto e aceptación dos diversos estilos alonxados do gusto propio. 

 A comunicación visual. Elementos da comunicación visual. 

 A cor como fenómeno físico e visual. Mezclas aditivas e sustractivas. O círculo 

cromático. 

 Valor simbólico da cor. Técnicas e materiais plásticos: os lápices de cores e as ceras. 

 As texturas visuais e táctiles. Orixe das texturas: naturais e artificiais. Cualidades 

expresivas. 

 debuxo do natural como recurso para expresar bidimensionalmente o noso entorno. O 

debuxo abstracto e o debuxo figurativo. Sintaxe dos elementos gráficos: relación figurafondo, 

medición das dimensións, o encaixado. O claroscuro como recurso gráfico para representar o 

volume e o espacio. 

 A liña como elemento xeométrico. Diferentes posicións de rectas entre sí e os seus 

trazados. O ángulo, as suas clases e trazados. Instrumentos e materiais técnicos. 

 Os polígonos e os métodos para o seu trazado. Método xeral dado o radio e dado o 

lado. 

 Os polígonos estrelados. 

 Formas rectilíneas, regulares, mixtilíneas e orgánicas. Formas iguais e formas 

simétricas. 

 Tipos de simetría: axial, central, radial. Simetría aparente e asimetría. Formas 

modulares: 

 Módulos e redes na natureza e no deseño. Módulos e redes básicos. 

 Planos e volumes. Paso do plano ó volume. Volumes a partires de desenvolvimentos. 

 Obras volumétricas a partires de formas planas. 

 Cómic. Elementos do cómic. O contenido do cómic. Recursos utilizados no cómic. A 

angulación e a planificación. 
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CONTIDOS DE 1º ESO 

 

Bloque 1. Observación 

 A percepción visual. 

 A linguaxe e a comunicación visual: finalidade informativa, comunicativa, expresiva e 

 estética. 

 A imaxe representativa e a imaxe simbólica. 

 Explotación dos posibles significados dunha imaxe segundo os seus contextos 

expresivo e referencial e descrición dos modos expresivos. 

 Valoración da imaxe como medio de expresión. 

 Interese pola observación sistemática. 

 

Bloque 2. Experimentación e descubrimento 

 Realización de composicións utilizando os elementos conceptuais propios da linguaxe 

visual como elementos de descrición e expresión, tendo en conta conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo. 

 Experimentación e exploración dos elementos que estruturan formas e imaxes (forma, 

cor, textura, dimensión etc.). 

 Descubrimento e representación obxectiva e subxectiva das formas (posición, 

situación, ritmos, claroscuro, imaxinación, fantasía etc.). 

 Utilización das bases dos sistemas convencionais proxectivos, con fins descritivos e 

expresivos. 

 Sensibilización ante as variacións visuais producidas por cambios luminosos. 

 Construción de formas tridimensionais en función dunha idea ou obxectivo con 

diversidade de materiais. 

 Interese pola procura de novas solucións. 

 

Bloque 3. Contorna audiovisual e multimedia 

 Identificación da linguaxe visual e plástica en prensa, publicidade e televisión. 

 Estudo e experimentación a través dos procesos, técnicas e procedementos propios da 

fotografía, o vídeo e o cine, para producir mensaxes visuais. 

 Experimentación e utilización de recursos informáticos e as tecnoloxías para a procura 

e creación de imaxes plásticas. 

 Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade, e 

rexeitamento dos elementos da mesma que supón discriminación sexual, social ou racial. 

 Recoñecemento e valoración do papel da imaxe no noso tempo. 

 

Bloque 4. Expresión e creación 

 Experimentación e utilización de técnicas en función das intencións expresivas e 

descritivas. 

 Realización de apuntamentos, esbozos e esquemas en todo o proceso de creación 

(desde a idea inicial ata a elaboración de formas e imaxes), facilitando a autorreflexión, 

autoavaliación e avaliación. 

 Creación colectiva de producións plásticas. 

 Representación persoal de ideas (en función duns obxectivos), usando a linguaxe visual 

e plástica e mostrando iniciativa, creatividade e imaxinación. 

 Responsabilidade no desenvolvemento da obra ou da actividade propia (individual ou 

colectiva). 

 

Bloque 5. Lectura e valoración dos referentes artísticos 

 Lectura de imaxes, a través dos elementos visuais, conceptuais e relacionais, 

establecendo as mensaxes e funcións do patrimonio cultural propio e detectando as similitudes 

e diferenzas respecto doutras sociedades e culturas. 

 Determinación dos valores plásticos e estéticos que destacan nunha obra determinada 

(factores persoais, sociais, plásticos, simbólicos etc.). 

 Diferenciación dos distintos estilos e tendencias das artes visuais valorando, 

respectando e gozando do patrimonio histórico e cultural. 
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 Realización de esquemas e sínteses sobre algunhas obras para subliñar os valores 

destacables. 

 Aceptación e respecto cara ás obras dos demais. 

 

 

CONCEPTOS 

 

 Percepción visual práctica eestética. 

 Esquemas mentais. 

 A figura e o fondo. O punto de vista. 

 Linguaxe visual: elementos configuradores visuais, conceptuais e de relación. 

 Sintaxe e relación dos elementos. 

 Estruturas. 

 Dirección e relacións de posición: perpendicularidade, paralelismo, ángulos. 

 A forma e as súas tipoloxías. 

 Formas xeométricas planas e volumétricas. 

 Trazados de curvas e polígonos. 

 Construccións de corpos básicas. 

 A cor. Concepto e características. 

 Natureza da luz. Fisioloxía da visión. 

 Síntese aditiva e sustractiva. 

 A textura: concepto, tipoloxía e aplicación. 

 Representación técnica de formas e de espazos. 

 Sistema diédrico, axonométrico e cónico. 

 Representación artística de formas e de espazos. 

 Recursos: encaixe, configuración, perspectiva e sombreado. 

 Comunicación visual:factores e modalidades. 

 Funciones das imaxes. 

 Cartel. 

 A tipografía. 

 Cómic. 

 Técincas e materiais gráficoplásticos. 

 Debuxo Artístico e a Pintura 

 Debuxo Técnico. 

 

PROCEDEMENTOS 

 

 Observación indirecta de imaxes. 

 Retentiva visual. 

 Abstracción de elentos da linguaxe visual. 

 Observación e análise de referentes da contorna natural. 

 Análise gráfica de obras artísticas e de obxectos. 

 Descripción verbal ou gráfica de obxectos ou de espazos. 

 Utilización de materiais etécnicas gráfico-plásticas. 

 Obtención de tonos mediante a mezcla de materiais pictóricos. 

 Experimentación e elaboración de texturas imitativas. 

 Simplificación e esquematización de formas: croquis, boceto, encaixe. 

 Representación figurativa e creación de imaxes suxectivadas. 

 Deseño de mensaxes visuais: carteis, signos... 

 Uso de signos gráficos convencionais. 

 Comunicación de ideas con imaxes secuenciadas. 

 Transferencias de mensaxes a canles distintas. 

 Lectura de imaxes. 

 Clasificación das formas xeométricas e os seus elementos. 

 Realización de trazados xeométricos básicos. 

 Construción de figuras xeométricas con regra e compás. 

 Representación técnica de formas: SistemaDiédrico, Axonométrico e Cónico. 

 Aplicación dos Sistemas de Representación técnica. 

 Aplicación das escalas gráficas. 
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 Debuxo acoutado de croquis. 

 

ACTITUDES 

 

 Pulcritude e exactitude no traballo gráfico-plástico. 

 Observación atenta das imaxes e exemplos gráficos. 

 Disposición a dar solucións propias e orixinais. 

 Concentración nas propostas de traballo. 

 Rigor e método no traballo. 

 Preocupación polo uso pulcro dos materiais. 

 Curiosidade polas posibilidades expresivas novedosas dos materiais gráfico-plásticos. 

 Valoración das cualidades instrumentais do Debuxo Técnico. 

 Valoración da capacide comunicativa da linguaxe visual. 

 Sensibilidade respecto das cualidades visuais dos redentes. 

 Interese pola expresión gráfica, sensibilidade no grafismo e na cor. 

 Disposición á autoavaliación. 

 

 

 

OBXECTIVOS DE 3º ESO 

 

 Comprende-los procesos actuais de comunicación (características, alcance e 

finalidade) recoñecendo-los compoñentes implicados nos mesmos (emisor e destinatario, 

mensaxe e código, canle e contexto) 

 Analizar e interpretar de forma razoada e crítica as mensaxes visuais producidos na 

actualidade na nosa sociedade. 

 Seguir procesos de investigación gráfica na elaboración de imaxes e signos visuais 

(símbolos, marcas, logotipos, pictogramas) que impliquen opcións expresivas libres ou 

xeometrizadas. 

 Representar referentes de manera realista con distintas opcións configurativas e 

expresivas. 

 Codificar e descodificar representacións técnicas aplicando os sistemas de 

representación. 

 Organiza-los elementos da linguaxe visual en composicións gráfico-plásticas para 

acadar valores expresivos predeterminados ou libres. 

 Distinguir e aplicar axeitadamente as técnicas de debuxo, de pintura e de construcción 

tridimensional implicados en procesos de elaboración de imaxes. 

 Capta-los valores expresivos de composicións artísticas e relacionalos cos elementos 

plásticos e as estructuras compositivas. 

 Demostrar interés e autonomía no traballo para contribuir á dinámica eficaz e ó bon 

clima de traballo na aula e ó conseguinte aproveitamento das aprendizaxes individuais e 

colectivos. 

 

 

CONTIDOS DE 3º ESO 

 

Bloque 1. Observación 

 A percepción visual e a observación. Relacións e diferenzas. 

 Os principios perceptivos básicos. 

 Aspectos básicos da observación. Observación analítica e funcional. 

 Efectos visuais: proximidade e semellanza, continuidade, contraste e homoxeneidade. 

 Ilusións ópticas, figuras imposibles e figuras cinéticas. 

 A comunicación visual: significado e significante e elementos. 

 A linguaxe visual e as súas clases. 

 Clases de imaxes. Imaxes estáticas e imaxes en movemento. 

 Funcións das imaxes: descritiva, informativa, estética, expresiva e comunicativa. 

 Selección de imaxes nas que se evidencien os diferentes principios perceptivos. 

 Análise de imaxes nas que se propoñan distintos efectos visuais. 

 Recompilación de imaxes que mostren ilusións ópticas e figuras imposibles. 
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 Análise dos elementos da comunicación visual nas imaxes.  Estudo de diversas 

imaxes e descrición do tipo de mensaxe visual que emiten. 

 Apreciación do valor do proceso perceptivo como elemento básico na relación coa nosa 

contorna. 

 Clasificación de imaxes segundo o tipo de linguaxe visual. 

 Selección de imaxes con diferentes finalidades. 

 Gusto pola experimentación con figuras imposibles, cinéticas e ilusións ópticas. 

 Valoración da linguaxe visual como parte fundamental da comunicación humana. 

 Interese por descubrir a finalidade das diferentes mensaxes visuais procedentes dos 

distintos campos da comunicación visual. 

 Recoñecemento e respecto cara aos traballos doutros compañeiros. 

 Recoñecemento da importancia de observar e analizar os aspectos visuais das formas 

para poder representalas. 

 

Bloque 2. Experimentación e descubrimento 

 Realización de composicións con distintas finalidades. 

 Utilización correcta dos distintos efectos visuais para producir mensaxes visuais 

concretas. 

 Calidades e clasificación das formas. 

 Modalidades de debuxo: bosquexo, apuntamento do natural, croquis e esbozo. 

 Observación de formas gráficas e da contorna para estudar as calidades que as 

definen e clasificalas. 

 Estudo en diversas representacións das características das formas abertas e pechadas 

e dos trazos no debuxo. 

 Recursos para representar formas: silueta, contorno e dintorno. 

 Relacións espaciais entre formas: superposición, variación de tamaño e contraste de 

cor. 

 Valoración dos trazos e grafismos que conforman os debuxos de artistas plásticos. 

 Gusto pola experimentación con distintas clases de trazos e materiais. 

 punto e a liña: descrición e características estruturais. 

 encaixado a partir de liñas. 

 A liña no debuxo decorativo e no cómic. 

 plano: descrición e características estruturais. 

 A textura: tipos de textura. Texturas táctiles e gráficas, naturais e artificiais. 

 Análise das características visuais e expresivas dos elementos de expresión plástica. 

 Experimentación en exercicios gráficos e procura de efectos de volume utilizando 

planos. 

 Experimentación con texturas gráficas e táctiles. 

 Gusto pola experimentación nos traballos persoais cos elementos de expresión. 
 Confianza na propia expresión e respecto polos traballos dos demais.  Natureza da 

cor. Descomposición da luz branca. 

 Síntese aditiva e subtractiva. Cores luz e cores pigmento. 

 Calidades da cor: ton, valor e saturación. 

 círculo cromático e as cores terciarias. 

 Observación da cor na contorna e nas manifestacións artísticas. 

 Observación dos graos de saturación nos obxectos e nas imaxes gráficas. 

 Gamas e harmonías cromáticas. 

 Predisposición para experimentar con distintas técnicas e materiais os coñecementos 

teóricos sobre cor. 

 Observación das características da iluminación na natureza, na contorna e nas 

manifestacións artísticas. 

 volume e a súa representación. 

 Observación e análise dos valores tonais en obxectos sólidos iluminados desde varios 

ángulos. 

 Comparación de iluminacións duras, suaves e difusas sobre diferentes obxectos, 

persoas e edificios. 

 Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular. 

 Figura e fondo na composición: contraste e conxunto visual homoxéneo. 

 Equilibrio e peso visual: lei da balanza e rectángulo áureo. 
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 Observación de reproducións plásticas e da contorna para recoñecer a súa 

organización espacial. 

 Trazados xeométricos básicos: rectas paralelas e perpendiculares, mediatriz, bisectriz 

e ángulos. 

 Construción de polígonos regulares coñecidos o lado e o raio da circunferencia 

circunscrita. 

 Polígonos estrelados e espirais. 

 Tanxencias. Enlaces de arcos de circunferencias sobre unha liña poligonal. 

 Trazado de rectas paralelas e perpendiculares, con regra e compás ou con modelos, 

de ángulos e de curvas cónicas. 

 Análise e clasificación de formas xeométricas en diferentes ámbitos creativos. 

 Curiosidade por descubrir formas xeométricas na contorna natural. 

 Relacións de proporcionalidade entre figuras: igualdade, simetría e semellanza. 

 Escalas: natural, de redución e de ampliación. Escalas gráficas. 

 Práctica da división dun segmento en partes iguais. 

 Análise e observación das diferentes manifestacións do deseño modular na contorna. 

 Estudo dos elementos fundamentais do sistema diédrico. 
 Representación diédrica de sólidos: representación de pezas.  Normas de anotación: 

elementos e sistemas de anotación. Esbozo acoutado. 

 Estudo dos elementos fundamentais das perspectivas axonométrica e cabaleira. 

 Perspectiva cónica. Fundamentos da perspectiva cónica. 

 Debuxo en perspectivas frontal e cónica oblicua dunha figura en diédrica. 

 Valoración dos logros achegados por sistematización da perspectiva cónica en obras 

gráfico-plásticas. 

 

Bloque 3. Contorna audiovisual e multimedia 

 Linguaxe audiovisual. Características. 

 Linguaxe cinematográfica. Planos, movementos e angulacións da cámara. 

 Linguaxe visual en prensa. Finalidades das imaxes en prensa. 

 Linguaxe visual en publicidade. Elementos visuais que o compoñen. 

 Linguaxe televisiva. Xéneros. 

 Novas tecnoloxías aplicadas á imaxe. Infografía, arte interactiva e videoarte. 

 Observación de distintas películas para analizar os tipos de planos que aparecen e os 

seus valores expresivos. 

 Recompilación de imaxes en prensa con distintas finalidades. 

 Observación de anuncios publicitarios e análises dos elementos que os compoñen. 

 Observación de programas de televisión de diferentes formatos e análises das súas 

características. 

 Elaboración dun arquivo de imaxes procedentes das novas tecnoloxías. 

 Interese polos avances técnicos no campo da cinematografía como medio de 

comunicación visual. 

 Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade. 

 Rexeitamento dos elementos da publicidade que supoñen discriminación sexual, social 

ou racial. 

 Interese polos avances tecnolóxicos no campo das novas tecnoloxías da imaxe. 

 Actitude responsable ante o número de horas dedicadas a ver programas de 

televisión. 

 

Bloque 4. Expresión e creación 

 Produción de composicións con diferentes efectos visuais. 

 Representación das formas a partir do seu contorno, dintorno e silueta. 

 Realización de composicións que presenten distintas gamas cromáticas e harmonías. 

 Realización de exercicios gráficos experimentais utilizando puntos e liñas. 

 Trazado de encaixados para debuxos do natural. 

 Realización de composicións que presenten gamas e harmonías cromáticas. 

 Uso de diversos procedementos para representar o claroscuro: raiado, mancha e 

grisalla. 

 Uso de diversos procedementos para representar graficamente o volume. 

 Recoñecemento da importancia dunha axeitada iluminación para representar con éxito 
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un conxunto de volumes. 

 Construción de figuras simétricas e semellantes. 

 Realización de figuras a diferentes escalas. 

 Creación de deseños combinando módulos en diferentes posicións. 

 Análise dos ritmos que integran unha composición. 

 Realización de esquemas compositivos e de ritmos. 

 Creación de composicións aplicando as leis do equilibrio. 

 Recoñecemento dos valores estéticos dunha composición acertada. 

 Práctica no manexo do instrumental propio do debuxo técnico. 

 Realización de construcións de polígonos regulares e estrelados. 

 Realización de formas planas compostas por arcos enlazados: espirais, óvalos e 

ovoides. 

 Realización de debuxos ou composicións con tanxencias. 

 Recoñecemento da organización que achega ao deseño o uso razoado das formas 

xeométricas. 

 Recoñecemento da presenza das composicións modulares na contorna. 

 Realización de vistas de sólidos sinxelos. 

 Realización de esbozo de obxectos sinxelos. 

 Debuxo de pezas en axonométrica e cabaleira. 

 Recoñecemento da contribución do uso dos sistemas de representación ao 

desenvolvemento industrial no mundo contemporáneo. 

 Realización de debuxos en perspectivas cónica frontal e oblicua. 

 Realización de apuntamentos do natural de paisaxes urbanas. 

 Gusto polo coidado e o bo uso dos instrumentos na elaboración dos traballos. 

 Respecto polo traballo do resto de compañeiros. 

 Interese e esforzo en realizar composicións con precisión e limpeza. 

 Capacidade para entender e facer un uso razoado da linguaxe técnica. 

 

Bloque 5. Lectura e valoración dos referentes artísticos 

 Os estilos da expresión plástica: realista, abstracto e figurativo. 

 Recoñecemento dos trazos en distintas obras gráficas. 

 Estudo dos elementos de expresión (punto e liña) en obras de arte, deseño e na 

contorna. 

 Observación, recoñecemento e apreciación das distintas características visuais da arte 
de diferentes culturas e épocas.  Interese por coñecer diferentes estilos artísticos e a súa 

utilización en distintos campos: arte, deseño, cómic etc. 

 Interese por descubrir na natureza, na arte e na contorna indicios de elementos de 

expresión como estruturadores da forma. 

 Recoñecemento da importancia dos elementos na expresividade das obras de arte. 

 Estudo de artistas, estilos e culturas que empreguen os deseños de repetición. 

 Estudo de artistas que recrean o espazo tridimensional facendo uso da perspectiva. 

 Interese polas manifestacións da luz e a cor na contorna natural e na arte. 

 Estudo das características compositivas propias de diferentes épocas e estilos 

artísticos. 

 As formas xeométricas nos distintos ámbitos artísticos. 

 Observación das proporcións na arte, o deseño, a contorna e a natureza. 

 Recoñecemento do valor que ten a proporción no deseño de obxectos funcionais. 

 Recoñecemento da utilidade que ten o debuxo de representación obxectiva no ámbito 

das artes, a arquitectura, o deseño e a enxeñaría. 

 Respecto para entender e curiosidade por coñecer o sentido da proporción ou a 

desproporción nas diferentes culturas. 

 

 

CONCEPTOS 

 

 Procesos de comunicación visual 

 Os componentes da mensaxe visual: significante e significado; tema, expresividade e 

simbolismo. 

 Retórica da imaxe. 
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 Usos da cor: realista, señalético, expresivo, simbólico. 

 Signos e símbolos gráficos: aplicacións da xeometría e procesos de deseño. 

 Sistemas de debuxo técnico: acoutado e diédrico; perspectiva axonométrica e 

perspectiva cónica. 

 O debuxo artístico: materiais, técnicas e aplicacións. 

 Procesos de configuración gráfica. 

 A composición artística: factores compositivos, estructuras e valores expresivos. 

 A composición modular. 

 Plantexamentos compositivos na arte. 

 A creatividade. 

 

PROCEDEMENTOS 

 

 Observación directa de referentes e indirecta a través de imaxes. 

 Búsqueda de información icónica. 

 Análise descriptiva de referentes observados. 

 Selección de puntos de vista e encadre. 

 Transcripción gráfica de proporcións e direccións observadas. 

 Realización de debuxos a claroscuro e cor. 

 Investigación gráfico-plástica da expresividade dos elementos da linguaxe. 

 Realización de procesos de comunicación visual: documentación, maduración de ideas, 

elaboración de orixinais e avaliación. 

 Deseño de signos gráficos e mensaxes visuais con distinta finalidade. 

 Realización de composicións con valores estructurais e expresivos prefixados e libres 

 Transformación de imaxes por modificación e reinterpretación. 

 Aplicación de guías de análise e lectura de imaxes e obras artísticas 

 Lectura de imaxe: identificación de elementos da linguaxe, composición, tema, 

expresividade, retórica e simbolismo. 

 Resolución de construccións xeométricas bidimensionais. 

 Aplicación de formas e relacións xeométricas en diseños gráficos. 

 -Representación técnica de formas e espacios aplicando os sistemas convencionais: 

acoutado, diédrico, axonométrico e cónico. 

 -Descodificación de representacións técnicas. 

 Experimentación e aplicación de materiais e técnicas gráficoplásticas. 

 Utilización da terminoloxía propia da área. 

 

ACTITUDES 

 

 Valoración do aspecto comunicativo da linguaxe gráfica. 

 Conciencia da propia actuación nos procesos de comunicación visual cotiáns. 

 Atención á observación de referentes e imaxes. 

 Interés pola búsqueda de información visual. 

 Interés por coñece-la organización e estructuración de formas e imaxes. 

 Valoración das cualidades comunicativas do debuxo técnico. 

 Sensibilización pola expresividade dos elementos da linguaxe visual. 

 Interés polas manifestaciones artísticas bidimensionais e tridimensionais. 

 Interés por expresarse con orixinalidade superando posibles estereotipos. 

 Interés pola aplicación detécnicas gráficas variadas e axeitadas ás propostas de 

traballo. 

 Valoración da precisión, rigor e pulcritude, no traballo gráfico. 

 Disposición á autoavaliación. 

 Predisposición cara o traballo colectivo. 

 Respecto á opinión dos compañeiros. 

 

 

AVALIACIÓN EN 3º ESO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 3º ESO 
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 Amosar sensibilidade polos elementos da linguaxe visual evidenciada en 

representacións de formas da natureza. 

 Distingui-los elementos da linguaxe visual e plástica e as súas relacións sintácticas, en 

referentes ou imaxes. 

 Describir suficientemente formas e espacios mediante debuxos libres ou con aplicación 

dos sistemas de representación. 

 Realizar trazados e construccións xeométricas bidimensionais e tridimensionais 

utilizando con precisión o compás e o xogo de regras. 

 Producir sensación de volume e espacio en debuxos con perspectiva, claroscuro 

esuperposición. 

 Deseñar signos e mensaxes visuais axeitados a propostas de comunicación diversa. 

 Distingui-los compoñentes e os recursos e interpretar con acerto mensaxes visuais do 

contorno cotián. 

 Recoñecer opcións de estructuración e composición de imaxes e obras de arte 

diversas. 

 Aplicar con coherencia á mensaxe das propias obras gráfico-plásticas, recursos 

compositivos diversos. 

 Utiliza-la terminoloxía propia da área na identificación e descripción de elementos 

dasimaxes. 

 Obter resultados gráfico-plásticos sensibles e creativos aplicando técnicas diversas. 

 Traballar con rigor, método e pulcritude. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO 
 

 Resolución de problemas de tanxencias e de enlaces e creación de formas partindo da 

súa aplicación.  

 Observación e análise das curvas técnicas na natureza, a arte e o deseño. 

 Análise e diferenciación das deformacións producidas nos obxectos representados en 

perspectiva cónica frontal. 

 Representación bidimensional do volume mediante os sistemas de representación da 

Xeometría Descriptiva. 

 Localización dos elementos da perspectiva cónica oblícua na arte. 

 Representación de corpos con planos oblícuos e curvos no sistema diédrico. 

 Representación do alzado, planta e perfil de deseños industriais do entorno. 

 Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de traballos de trazado 

xeométrico e técnico. 

 Búsqueda de solucións orixinais nas representacións gráficas. 

 Curiosidade e interés por localizar imaxes onde se aprecie con claridade a perspectiva 

cónica frontal. 

 Elaboracion da perspectiva cónica como un recurso fundamental para representa-lo 

espacio no plano. 

 Valoración do sistema diédrico como algo insustituible na creación de deseños. 

 Respecto e aceptación dos diversos estilos alonxados do gusto propio. 

 Tanxencia entre recta e circunferencia e circunferencias entre sí. 

 Posicións entre circunferencias. 

 Enlace entre recta e circunferencia e circunferencias entre sí. 

 Construcción de curvas contínuas. A espiral. 

 Os sistemas de representación como recursos para representa-lo espacio no plano. 

 sistema cónico. Un sistema de representación. 

 Fundamentos e elementos xeométricos da perspectiva cónica. 

 As tres dimensións e a súa representación na perspectiva cónica frontal. 

 Fundamentos e elementos da perspectiva cónica oblicua. 

 As tres dimensións en perspectiva cónica oblicua e a súa representación. 

 As formas planas e as formas volumétricas en perspectiva cónica oblicua e a súa 

representación. 

 sistema diédrico. Un sistema de representación. 

 Fundamentos do sistema diédrico. 

 Proxeccións de sólidos e corpos xeométricos no sistema diédrico. 
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 Elementos plásticos dunha obra pictórica: A forma. A liña. A cor. A luz. A composición. 

 

 

 

OBXECTIVOS DE 4º ESO 
 

 Realizar e facer seguimento do proceso de creación: bosquexo ou esquema, guión ou 

proxecto, presentación final ou maqueta e avaliación (reflexión, autoavaliación e avaliación 

colectiva do proceso e do resultado final). 

 Seleccionar e utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación nas producións 

propias. 

 Elaborar proxectos plásticos de forma cooperativa. 

 Utilizar a linguaxe plástica e visual para a representación persoal de ideas a partir de 

obxectivos. 

 Ter iniciativa, creatividade e autoesixencia no proceso de creación artística e na 

superación das creacións propias. 

 Coñecer as técnicas de expresión gráfico-plástica (debuxo artístico, pintura e volume) 

e de gravado e reprografía. 

 Realizar experiencias de experimentación con materiais diversos. 

 Ter interese pola busca e investigación sobre materiais, soportes, técnicas e 

ferramentas cuns fins concretos. 

 Adquirir valores funcionais e estéticos nas artes aplicadas. 

 Coñecer os fundamentos do deseño e das súas técnicas gráfico-plásticas. 

 Coñecer a sintaxe das linguaxes visuais do deseño e da publicidade. 

 Facer lectura e valoración das imaxes do ámbito do deseño e da publicidade. 

 Coñecer as técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas á imaxe fixa, seriada e en 

movemento. 

 Recoñecer e ler imaxes presentes en distintos soportes. 

 Coñecer a sintaxe da linguaxe audiovisual. 

 Integrar produtos multimedia. 

 Valorar críticamente a utilización dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como ferramentas para o rexistro, tratamento, creación e 

difusión de produtos audiovisuais 

 Representar obxectivamente a realidade nun soporte bidimensional. 

 Coñecer os ámbitos de aplicación dos sistemas de representación. 

 Coñecer e valorar a normalización. 

 Recoñecer e ler representacións bidimensionais de obras arquitectónicas e de obxectos 

e aparatos técnicos. 

 

 

CONTIDOS DE 4º ESO EPeV 

 

Bloque 1. Procesos comúns á creación artística. 

 Clasificación e función das estruturas naturais. 

 Aplicacións a través de distintas épocas dos minerais na arte. 

 Texturas minerais. 

 Estruturas vexetais: follas, flores, árbores e froitos. 

 Estudo de bodegóns. 

 Os animais na arte. 

 A paisaxe na arte. 

 Análise gráfica de estruturas naturais, vexetais e animais. 

 Realización de esquemas estruturais de follas e flores a partir de modelos naturais. 

 Creación de composicións baseadas en formas naturais. 

 Realización de apuntamentos do natural de paisaxes e de animais. 

 Recoñecemento da importancia dos minerais e as formas naturais na arte. 

 Valoración da importancia das estruturas vexetais nas artes decorativas. 

 Valoración do papel simbólico dos animais mitolóxicos na arte. 

 Gusto pola investigación no deseño de motivos ornamentais co emprego de formas 

naturais. 
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 Configuración e estética das cidades. 

 Elementos compositivos da paisaxe urbana. 

 Representación do espazo. 

 Elementos visuais da paisaxe urbana. 

 Interpretacións populares da figura humana 

 A figura humana na banda deseñada. 

 A anatomía do corpo humano. 

 Análise das proporcións na figura humana. 

 Estudo da representación da figura humana na arte. 

 Encaixados e ritmos na figura humana. 

 Análise gráfica do retrato. 

 Experimentación gráfica de caricaturas. 

 Realización de debuxos de posturas do corpo. 

 Elaboración de apuntamentos de figuras en movemento. 

 Debuxo de esquemas de xestos e posturas. 

 Interese pola evolución da interpretación da figura humana ao longo da historia. 

 Valoración do papel simbólico da caricatura. 

 Gusto pola experimentación no debuxo de xestos e posturas de seres humanos. 

 Estrutura de formas naturais complexas: ramificación, translación e expansión. 

 Comparación da forma. 

 Concepto de canon, medida ou módulo. 

 Representación da forma. 

 Representación icónica. Configuración abstracta. 

 Representación técnica de formas planas, polígonos regulares e curvas. 

 Utilización da liña como elemento descritivo por medio do debuxo científico. 

 Presentación dos traballos de xeito ordenado, preciso e rigoroso. 

 Rigor na utilización de escalas. 

 As fases dunha obra. 

 Os conceptos de bosquexo, guión, maqueta. 

 Realización de bosquexos. 

 Creación de maquetas. 

 As fases dun proxecto técnico. 

 Realización de croquis, debuxos acoutados, planos finais dun proxecto técnico. 

 A presentación dun proxecto técnico. 

 Planificación das distintas fases que teñen que seguirse para a realización dunha obra. 

 Análise do deseño gráfico como expresión do desenvolvemento industrial. 

 Elaboración de deseños sobre comunicación visual urbana. 

 Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para a busca de biografías 

de diferentes autores. 

 Estudo dos elementos de expresión en obras de arte, deseño e na contorna. 

 Observación, recoñecemento e apreciación das distintas características visuais da arte 

dediferentes culturas e épocas. 

 Interese por coñecer diferentes estilos artísticos e a súa utilización en distintos 

campos: arte, deseño, banda deseñada etc. 

 Interese por descubrir na natureza, na arte e na contorna elementos de expresión 

como estruturadores da forma. 

 Estudo das características compositivas propias de diferentes épocas e estilos 

artísticos. 

 As manifestacións populares e cultas da arte en Galicia e no Estado. 

 Descrición de diferentes elementos pertencentes ao patrimonio histórico, artístico, e 

cultural de Galicia. 

 Gozo do patrimonio cultural de Galicia. 

 Observación de obras artísticas e do patrimonio artístico e cultural de Galicia e de 

expresións contemporáneas. 

 Contribución á defensa, conservación e desenvolvemento do patrimonio artístico e 

cultural de Galicia e do Estado. 

 Recoñecemento dos valores artísticos de culturas que coexisten coa nosa. 

 Valoración de manter constancia no traballo e realizar o mesmo con rigor. 

 Afán de superación na realización de traballos. 
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 Composición simétrica: axial, radial, modular. 

 Aplicación do concepto de simetría, simetría radial e axial nos debuxos analíticos de 

formas naturais. 

 Composición asimétrica. 

 Diferenciación da composición simétrica e a asimétrica. 

 Factores de equilibrio: forma, cor. 

 Estudo de elementos que interveñen na composición: formato, esquemas 

compositivos, forma e fondo, movemento, ritmo, influenza da luz. 

 Análise dos ritmos que integran unha composición. 

 Realización de esquemas compositivos e de ritmos. 

 Creación de composicións aplicando as leis do equilibrio. 

 Recoñecemento dos valores estéticos dunha composición acertada. 

 diagrama compositivo. 

 ritmo na composición. 

 Creación de ritmos dinámicos: secuencias lineais por asociación ou contraste de 

elementos formais.  

 Análise do ritmo no graffiti. 

 A combinatoria de imaxe-cartel. 

 Estudo de estruturas secuenciais de montaxe. 

 A composición na obra de arte, no deseño gráfico e no deseño publicitario. 

 Estudos da composición en obras de arte bidimensional e tridimensional e de deseño 

gráfico-publicitario. 

 Interese e esforzo en realizar composicións con precisión e limpeza. 

 

Bloque 2. Expresión plástica e visual. 

 A comunicación a través de imaxes. 

 Clases de imaxes. 

 Elementos da comunicación visual. 

 Significado e función das imaxes. 

 A imaxe representativa e simbólica. 

 Imaxes estáticas e en movemento. 

 Interacción entre as distintas linguaxes: plástica, musical, verbal, xestual. 

 A televisión como medio de comunicación e medio publicitario. 

 Análise da comunicación visual como signo do noso tempo. 

 Análise e interpretación dos elementos da linguaxe visual en diferentes mensaxes 

visuais. 

 Análise en grupo dos recursos empregados na publicidade audiovisual. 

 Valoración da importancia da comunicación visual en Galicia e no Estado. 

 Interese pola evolución da linguaxe visual e curiosidade polas innovacións neste 

campo. 

 Valoración e recoñecemento das imaxes como signos que transmiten información de 

Galicia e o Estado. 

 debuxo técnico na comunicación visual. 

 Análise da linguaxe do debuxo técnico. 

 Diferenciación dos trazos particulares das linguaxes e soporte en fotografía, vídeo, 

cinema, televisión, banda deseñada, fotonovela. 

 Estudo da expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación e 

manipulación de imaxes. 
 Interpretación plástica de obras de arte.  Elementos da arte secuencial: imaxe e 

secuencia. 

 Aplicación do concepto de secuencia, encadre e punto de vista na realización de 

narracións gráficas. 

 Análise do obxectivo do graffiti e consecuencia social. 

 A cor: simbolismo e psicoloxía da cor. 

 Aplicacións da cor segundo cada campo: industrial, artístico, sinais. 

 Predisposición para experimentar con distintas técnicas e materiais os coñecementos 

teóricos sobre cor. 

 Incidencia da cor na composición: relatividade e apreciacións obxectivas e 

subxectivas. 
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 Aplicación de diferentes técnicas e procedementos na realización de exploracións coa 

cor. 

 Confianza na propia expresión e respecto polos traballos dos demais. 

 Análise das características visuais e expresivas dos elementos de expresión plástica. 

 Recoñecemento do valor expresivo da cor. 

 Sensibilidade ante os estímulos cromáticos. 

 Os pigmentos. Os aglutinantes. Os disolventes. 

 Técnicas pictóricas. Óleo, acrílico, gravado, fotogravado, linóleo, metacrilato e 

monotipos. 

 A liña como elemento estruturador da forma: encaixe. 

 A liña como abstracción da forma. 

 Aplicación do carácter expresivo do trazo e o grafismo na utilización da liña. 

 A textura como factor comunicador. 

 Elaboración de texturas artificiais e xeométricas con fins expresivos. 

 Selección do tipo de liña e textura segundo a finalidade expresiva da representación 

gráfica. 

 Gusto pola experimentación nos traballos persoais cos elementos de expresión. 

 Técnicas específicas (tramas, equipos). 

 Análise das diferenzas entre bosquexo, croquis e encaixe. 

 Texturas na arte e no deseño. 

 Experimentación con texturas xeométricas. 

 Análise da incidencia da luz e a cor na percepción das texturas. 

 Materiais, soportes e instrumentos gráfico-plásticos. 

 Composición e natureza dos materiais.  

 Elementos da arte secuencial: imaxe e secuencia. 

 Aplicación do concepto de secuencia, encadre e punto de vista na realización de 

narracións gráficas. 

 Análise do obxectivo do graffiti e consecuencia social. 

 A cor: simbolismo e psicoloxía da cor. 

 Aplicacións da cor segundo cada campo: industrial, artístico, sinais. 

 Predisposición para experimentar con distintas técnicas e materiais os coñecementos 

teóricos sobre cor. 

 Incidencia da cor na composición: relatividade e apreciacións obxectivas e 

subxectivas. 

 Aplicación de diferentes técnicas e procedementos na realización de exploracións coa 

cor. 

 Confianza na propia expresión e respecto polos traballos dos demais. 

 Análise das características visuais e expresivas dos elementos de expresión plástica. 

 Recoñecemento do valor expresivo da cor. 

 Sensibilidade ante os estímulos cromáticos. 

 Os pigmentos. Os aglutinantes. Os disolventes. 

 Técnicas pictóricas. Óleo, acrílico, gravado, fotogravado, linóleo, metacrilato e 

monotipos. 

 A liña como elemento estruturador da forma: encaixe. 

 A liña como abstracción da forma. 

 Aplicación do carácter expresivo do trazo e o grafismo na utilización da liña. 

 A textura como factor comunicador. 

 Elaboración de texturas artificiais e xeométricas con fins expresivos. 

 Selección do tipo de liña e textura segundo a finalidade expresiva da representación 

gráfica. 

 Gusto pola experimentación nos traballos persoais cos elementos de expresión. 

 Técnicas específicas (tramas, equipos). 

 Análise das diferenzas entre bosquexo, croquis e encaixe. 

 Texturas na arte e no deseño. 

 Experimentación con texturas xeométricas. 

 Análise da incidencia da luz e a cor na percepción das texturas. 

 Materiais, soportes e instrumentos gráfico-plásticos. 
 Composición e natureza dos materiais.  Elaboración de deseños de obxectos de uso 

doméstico. 
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 Construción e utilización de escalas de redución e ampliación para reproducir formas 

orixinarias. 

 Deseño de novas formas mediante debuxos de bosquexos e tomando como referencia 

modelos da contorna no contexto de Galicia. 

 Valoración da importancia do deseño de obxectos destinados á produción industrial. 

 Recoñecemento do papel do deseño industrial de máquinas de uso público e privado. 

 

Bloque 4. Imaxe e son. 

 A imaxe fotográfica. 

 Descrición da evolución da fotografía. 

 Estudo das posibilidades expresivas da imaxe fotográfica. 

 A cámara réflex e os seus compoñentes. 

 A fotografía dixital. 

 Estudo das correntes estéticas fotográficas e a súa relación coas demais ramas 

artísticas. 

 Descrición dos xéneros fotográficos. 

 Aplicacións técnicas da fotografía. 

 Realización de reportaxes fotográficas baixo iluminacións distintas e con encadres 

diferentes. 

 A imaxe cinematográfica. 

 Primeiros centros de produción cinematográfica. 

 cinema sonoro. 

 Estrutura da linguaxe cinematográfica, elementos técnicos e elementos humanos. 

 Interacción de linguaxes nos distintos xéneros cinematográficos. 

 Análise das estruturas da linguaxe fotográfica e cinematográfica. 

 Estudo dos xéneros fotográficos e cinematográficos e do reflexo nestes das distintas 

realidades sociais da Comunidade Autónoma de Galicia e do Estado. 

 Realización dun proxecto de guión cinematográfico. 

 Interese polos avances técnicos no campo da fotografía e a cinematografía como 

medio de comunicación visual. 

 Valoración das linguaxes fotográficas e cinematográficas como medios de expresión de 

ideas e sentimentos. 

 Valoración dos testemuños históricos da Comunidade Autónoma de Galicia e do Estado 

que achegan tanto os arquivos fotográficos como documentais. 

 A banda deseñada. Elementos. Elaboración. 

 Características da imaxe dixital. 

 bit e a profundidade de cor. 

 A cámara dixital. 

 A imaxe nas novas tecnoloxías. 

 Creación e modificación de imaxes por ordenador. 

 Multimedia e interactividade. 

 Programas de tratamento de imaxes: Adobe Photoshop. 

 Programas de deseño gráfico: CorelDRAW. 

 Programas de animación: Adobe Flash. 

 Retoque fotográfico por ordenador. 

 Debuxo xeométrico asistido por ordenador. 

 Tecnoloxía multimedia. Páxinas web. 

 A ética social na imaxe dixital e a internet. 

 Elaboración dun arquivo de imaxes procedentes das novas tecnoloxías relacionadas 

con diferentes aspectos físicos, naturais e sociais de Galicia e do Estado. 

 Observación analítica e crítica de imaxes infográficas aplicadas aos distintos campos 

de comunicación. 

 Manipulación de formas mediante xiros, escalados, modificación de cores e texturas, 

ordenamentos etc., facendo uso de programas de doado acceso. 

 Actitude crítica e positiva ante as formas visuais procedentes das novas tecnoloxías. 

 Aplicación de programas de tratamento de imaxes de deseño gráfico e animación. 

 Realización de sinxelos retoques fotográfico por ordenador. 

 vídeo dixital. 

 Realización dun proxecto audiovisual en grupo. 
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Bloque 5. Descrición obxectiva das formas. 

 As proxeccións. Clases de proxeccións. 
 A xeometría descritiva.  O sistema diédrico. 

 Representación de puntos, rectas e figuras planas. 

 Representación de sólidos en sistema europeo e americano. 

 sistema axonométrico. 

 A perspectiva cónica frontal. 

 A perspectiva cónica oblicua. 

 A normalización do debuxo técnico industrial. 

 Escalas e cotas. 

 Debuxo de pezas. 

 Utilización con corrección e precisión os instrumentos de debuxo técnico. 

 Realización de escalas gráficas e a súa utilización na representación e medición de 

figuras e obxectos. 

 Interpretación de escalas e cotas en planos e croquis. 

 Realización de croquis acoutados e delineados da contorna. 

 Identificación e respecto das normas empregadas no debuxo técnico: formato do papel, 

liñas, cota, escalas. 

 Desenvolvemento de superficies radiadas e poliedros regulares. 

 Análise dos fundamentos dos sistemas de proxección. 

 Elaboración de representacións de sólidos en sistema diédrico. 

 Representación de figuras planas en perspectiva isométrica. 

 Paso de figuras representadas en sistema diédrico a sistemas perspectivos. 

 Análise de obxectos e espazos representados en perspectiva cónica. 

 Realización de apuntamentos do natural a man alzada utilizando a perspectiva cónica e 

modificando a posición dos obxectos e o punto de vista. 

 Combinación de diversas superficies na creación de figuras. 

 Realización de construcións espaciais ou maquetas a partir de planos técnicos. 

 Aplicación da perspectiva libre e a composición no estudo da paisaxe urbana. 

 Representación do espazo arquitectónico próximo mediante a perspectiva cónica 

práctica. 

 Valoración da importancia dos sistemas de representación na descrición de espazos e 

obxectos no deseño tridimensional. 

 Gusto pola precisión e limpeza na realización de traballos de perspectiva. 

 Recoñecemento da idoneidade da perspectiva cónica na representación da realidade tal 

como a percibe o ollo humano. 

 Interese pola xeometría descritiva e curiosidade polas posibilidades expresivas dos seus 

elementos. 

 Apreciación das dificultades técnicas que implican os sistemas de proxección. 

 

 

A AVALIACIÓN EN 4º ESO EPeV 

 

Criterios de avaliación de 4º ESO EPeV 

 

 Interpretar os elementos da linguaxe visual en diferentes mensaxes visuais. 

 Aplicar o concepto de secuencia, encadre e punto de vista na realización de narracións 

gráficas. 

 Analizar os xéneros fotográficos e cinematográficos recoñecendo nas súas linguaxes o 

valor que posúen como medios de expresión de ideas e sentimentos. 

 Manipular formas mediante xiros, escalados, modificación de cores e texturas, 

ordenamentos etc., facendo uso de programas de tratamento de imaxes, deseño gráfico e 

animación. 

 Experimentar con distintas técnicas e materiais os coñecementos teóricos sobre a cor. 

 Utilizar o tipo de liña e textura axeitada para a finalidade expresiva que se quere 

conseguir nunha representación gráfica. 

 Realizar composicións baseadas en formas naturais valorando a importancia das 

estruturas vexetais nas artes decorativas. 
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 Aplicar o concepto de simetría, simetría radial e axial nos debuxos analíticos de formas 

naturais. 

 Analizar os elementos que interveñen na composición: formato, esquemas 

compositivos, forma e fondo, movemento, ritmo, influenza da luz. 

 Aplicar os fundamentos dos sistemas de proxección na elaboración de representacións 

de sólidos en sistema diédrico. 

 Realizar construcións espaciais ou maquetas a partir de planos técnicos. 

 Recoñecer en obras de arte a utilización de distintos elementos de expresión, de 

estruturas xeométricas, perspectiva... que dotan a obra de maior expresividade, apreciando os 

distintos estilos artísticos. 

 Manexar instrumentos de aplicación gráfico-plástica e visual. 

 Valorar o significado cultural e estético do patrimonio histórico e artístico de Galicia e 

doutras culturas distintas da propia. 

 Expoñer de forma persoal, ordenada e fundamentada, valoracións sobre obras 

persoais e dos compañeiros manifestando respecto e consideración cara ao esforzo e os 

resultados obtidos. 

 Manifestar actitudes de rexeitamento ante obras que poidan mostrar contidos 

relacionadoscon prexuízos e valores sexistas, intolerantes e racistas. 

 

 

Contidos mínimos de 4º ESO EPeV 
 

 Utilización do debuxo para plasmar obxectos e formas do entorno e para expresar 

sentimentos e ideas sobre un soporte bidimensional. 

 Utilización, estudio e prácticas comparativas entre as diferentes técnicas de debuxo. 

 Debuxo de bodegóns e paisaxes do entorno utilizando diferentes técnicas . 

 Comparacións de interpretacións diferentes dun mesmo modelo. 

 Creación de obras abstractas nas que se apliquen algunhas leis compositivas. 

 Análise da composición, das luces e as sombras e/o do ritmo modular. 

 Observación e análise de obras fotográficas pertencentes a diferentes campos. 

 Observación e análise dos elementos que compoñen un film. 

 Utilización da técnica da fotomontaxe para crear composicións. 

 Observación, recopilación, clasificación e análise de productos pertencentes a distintos 

campos do deseño. 

 Análise dos elementos que conflúen na señalética. 

 Análise dos elementos que interveñen no deseño gráfico. 

 Realización de carteis, ilustracións, programas señaléticos, deseños textiles e outros 

traballos prácticos relacionados co deseño gráfico. 

 Interés por coñece-las múltiples imaxes que poidan ter os mesmos obxectos. 

 Valoración do debuxo como medio de expresión. 

 Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de traballos e conservación 

e mantemento dos instrumentais. 

 Valoración da orde e a limpeza da aula ou obradoiro. 

 Valoración da fotografía como unha forma de expresión artística. 

 Actitude de curiosidade e interés por apreciar as cualidades formais e artísticas do 

cinema. 

 Apreciación da escultura como medio de expresión. 

 Valoración do patrimonio cultural e artístico de Galicia e do Estado español. 

 Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio. 

 debuxo do natural como recurso para expresar bidimensionalmente o noso entorno.  

 Elementos gráficos no debuxo expresivo: o punto, a liña, a mancha, a textura, a cor. 

 claroscuro e o traslapo entre outros recursos gráficos na representación do volume e 

do espacio. 

 A composición. O equilibrio no campo visual. 

 Leis compositivas. As súas clases, sensacioóns e aplicacións. 

 ritmo. O ritmo modular, as súas variantes e sensacións. 

 A cor e a luz como recursos compositivos. 

 A imaxe estática. A fotografía. 

 procedemento fotográfico. O fotógrafo. 
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 Eidos de utilización da fotografía. 

 A cámara fotográfica e a súa utilización. 

 A imaxe en movemento. O cine. 

 Elementos e momentos na elaboración dunha película. 

 A fotomontaxe como medio de expresión. 

 deseño. A súa clasificación. 

 A señalética. A súas características. 

 deseño de marcas. Características e tipos. 

 A tipografía. Tipos e aplicacións. 

 deseño da identidade corporativa. 

 A maquetación. Os seus condicionantes e elementos. 

 cartel. Os seus obxectivos, condicionantes e elementos. 

 Transferencia de linguaxes. A ilustración. 

 envase e o envoltorio dun producto. O packaging. 

 A escultura. Elementos plásticos da escultura. 

 volume e o tratamento do espacio. Tipos de volumen. 

 eido da escultura e a súa contemplación. 

 movemento na escultura. 

 A luz. O acabado. 

 A cor e a escultura. 

 Os novos materiais e as últimas tendencias artísticas. 

 

 

 

AVALIACIÓN 

 

A avaliación, entendida como parte integrante do proceso instrucción-formación dos 

alumnos, orienta de forma permanente a súa aprendizaxe, polo que contribúe en sí mesma á 

mellora do rendemento. Para lograr isto, a avaliación debe ser continua e estar atenta á 

evolución do proceso global de desenvolvimento do alumno (intelectual, afectivo e social). 

Partindo dos criterios de avaliación que propón o Currículo oficial, levamos a cabo unha 

adaptación que procura a correspondencia cos obxectivos conceptuais, procedementais 

eactitudinais que fixamos para á área e que se concretarán na programación correspondente a 

cada nível, así como os contidos mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Para lograr unha aprendizaxe significativa que contribúa á mellora do rendemento 

individual e de grupo dos alumnos, a avaliación debe ser contínua e formativa e estar atenta a 

evolución global do alumno, tanto no intelectual como no afectivo e social. 

Nos primeiros días do curso realizarase unha avaliación inicial a través dun cuestionario 

deseñado para averiguar, xunto coa observación directa na clase, os niveis de coñecementos 

previos, habilidades e actitudes e así detectar carencias graves e necesidades educativas 

especiais que requiran unha intervención determinada ou unha adaptación do currículo. 

Ao longo de todo o curso farase un seguimento continuado de cada alumno rexistrando 

tóda-las incidencias, progresos, faltas de asistencia, iniciativas individuais, etc no diario de 

clase en fichas individuais. Rexistraranse as cualificacións e as recuperacións, se fora o caso, 

de cada traballo en concreto, as cualificacións e as recuperacións por períodos, a cualificación 

final do curso e tamén unha valoración cualitativa (Mal, Regular, Ben, Moi Ben) das actitudes, 

os procedementos e os conceptos. Ademáis rexistraranse os aspectos positivos como 

iniciativas individuais, traballos voluntarios, etc. co signo + e os aspectos negativos como 

faltas de orde, olvidos reiterados do material, faltas de puntualidade, etc. co signo -. 

As avaliacións do traballo persoal farase a través das actividades prácticas propostas 

individuais ou de grupo, recollendo os traballos resultantes nunha data prefixada co fin de 

estimular actitudes de formalidade en compromisos de entrega. Os traballos entregados fora 

da data referida serán cualificados como Apto (equivalente a Suficiente -) ou Non Apto 

(equivalente a Insuficiente -), establecéndose unha data tope de entrega por trimestre e a 

final de curso despois da cal non serán recollidos. 

Estes traballos prácticos serán o principal argumento para a avaliación do alumno, e será 
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complementada coa recollida do caderno de clase cos exercicios, bocetos e apuntes tomados 

na clase e os cuestionarios de consolidación de aprendizaxe e fichas de lectura que serán 

cualificados como un traballo práctico máis. Dos cadernos entregados avaliarase a claridade na 

exposición dos conceptos, a corrección dos trazados e a unidade, limpeza e acabado da 

presentación, así como a realización íntegra de todas as actividades propostas. 

A avaliación na convocatoria extraordinaria de setembro e na de alumnos con materias 

pendentes farase a través dunha proba teórico-práctica na que se avaliará tomando como 

referencia os contidos mínimos e os criterios de avaliación da area e nivel que corresponda. 

Queda a criterio do profesor o emprego complementario, cando corresponda, doutros 

instrumentos de avaliación como controis, exames ou probas de carácter práctico, escrito ou 

mesmo oral co fin de precisar o grao de consecución de oxectivos dun curso, dun grupo ou dun 

alumno individual. 

 

 

Criterios de cualificación 

 

En xeral, os criterios de cualificación van dirixidos a recompensar o grao de consecución 

dos obxectivos, a continuidade no traballo, a formalidade nos compromisos de entrega e a 

seriedade e responsabilidade con que o alumno afronta a materia dentro do contexto xeral dos 

estudios da ESO. Por contra, penalizaranse as actitudes negativas como a desidia, a 

inconstancia, o traballar ou non segundo as apetencias ou gustos persoais, a informalidade, os 

comportamentos contrarios as normas de convivencia, o intento de engano (entrega de 

traballos feitos por outros, copia en exames, falsidade, etc.) ou o abandono intencionado total 

ou parcial. 

Os traballos prácticos, os cuestionarios de consolidación de aprendizaxe e o caderno de 

clase cualificaranse segundo os termos cualitativos ordinarios: Insuficiente, Suficiente, Ben, 

Notable e Sobresaínte, poidéndose engadir os signos + ou – para matizar a cualificación. Os 

traballos entregados fora da data estipulada serán cualificados como Apto (equivalente a 

Suficiente -) ou Non Apto (equivalente a Insuficiente -), establecéndose unha data tope de 

entrega por trimestre despois da cal non serán recollidos. 

A avaliación inicial realizarase mediante cuestionario e observación directa na clase 

cualificándose nos términos seguintes: Moi Mal, Mal, Regular, Ben e Moi Ben. 

As cualificacións periódicas serán resultado de calcular a media aritmética, segundo a 

táboa de equivalencias numéricas, entre a cualificación das actividades prácticas, incluindo a 

do caderno de clase. Á suma total das cualificacións sumarase ou restarase 0’5 puntos tantas 

veces como puntos positivos ou negativos figuren no diario de clase. Sobre a media resultante 

terase en conta positiva ou negativamente, de cara á cualificación, a valoración cualitativa 

(Mal, Regular, Ben, Moi Ben) das actitudes, os procedementos e os conceptos; a cuantificación 

desa valoración quedará á xuizo do profesor, poidendo mesmo chegar a determinar o 

suspenso da avaliación periódica. 

En caso de que un alumno tivese unha ou máis actividades ordinarias, de recuperación 

ou de reforzo, cuestionarios de consolidación de aprendizaxes ou o caderno de clase coa 

cualificación de Insuficiente ou a de Non Apto ou non entregase algún destes dentro das datas 

establecidas sen causa debidamente xustificada, será cualificado con Insuficiente no período de 

avaliación correspondente e terá que realizar as actividades de recuperación que se lle 

prescriban e nas condicións que se fixen para obter a cualificación positiva. 

As actividades para recuperar os traballos prácticos, os cuestionarios de consolidación de 

aprendizaxe e o caderno de clase cualificados con Insuficiente cualificaranse segundo os 

termos ordinarios si son entregados dentro do prazo estipulado e con Apto ou Non Apto se se 

entregan con retraso. Os cualificados con Non Apto cualificaranse con Apto ou Non Apto. 

A cualificación final ordinaria do curso obterase partindo da media entre as tres 

cualificacións periódicas e tendo en conta positiva ou negativamente as valoracións cualitativas 

das actitudes, os procedementos e os conceptos, quedando á xuizo do profesor a cuantificación 

desa valoración, poidendo mesmo chegar a determinar o suspenso da avaliación ordinaria de 

xuño. 

En caso de que un alumno tivese unha ou máis actividades ordinarias, de recuperación 

ou de reforzo, cuestionarios de consolidación de aprendizaxes ou o caderno de clase coa 

cualificación de Insuficiente ou a de Non Apto ou non entregase algún destes dentro das datas 

establecidas como prazo último de entrega no curso sen causa debidamente xustificada, será 
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cualificado con Insuficiente na cualificación final ordinaria e terá que presentarse na 

convocatoria extraordinaria de setembro para optar á cualificación de Suficiente. 

En caso de obter a cualificación de Apto en todas as actividades propostas para un curso, 

a cualificación final do mesmo será de Insuficiente. 

A proba da convocatoria extraordinaria de setembro será cualificada con Suficiente ou 

Insuficiente, por seren avaliadas con arreglo ós contidos mínimos. 

A cualificación final de materias pendentes só poderá ser de Insuficiente ou Suficiente. 

 

 

Cualificaranse os seguintes aspectos: 

 

 Das actividades prácticas: 

- Nivel de comprensión conceptual 

- Correcta realización dos exercicios 

- Habilidade e destreza 

- Imaxinación e creatividade 

- Presentación, orde, limpeza e minuciosidade na atención ás medidas 

- Traballo, esforzo e tempo invertido na realización dos traballos individuais e de 

grupo 

- Puntualidade na entrega 

 Do caderno de clase e os cuestionarios de consolidación: 

- Claridade na exposición dos conceptos 

- Presentación, orde e limpeza 

- Correcta realización dos trazados 

- Traballo voluntario e iniciativas persoais 

- Puntualidade na entrega 

 Da actitude diaria na clase: 

- Asistencia diaria sin faltas inxustificadas e traendo o material necesario 

- Puntualidade 

- Constancia, formalidade e honestidade no traballo 

- Respeto ás normas de convivencia 

- Participación e interese pola materia 

- Actitude cara ós contidos da área e atención ás explicacións 

- Fixación dos conceptos 

- Progreso en habilidades e destrezas 

- Coidado do material persoal, alleo e colectivo 

 

 

 

Debuxo técnico 
 

ORIENTACIÓN XERAL DA MATERIA 

 

Profundizar na aplicación práctica do Debuxo Técnico Industrial para asentar unha base 

sólida nunha disciplina indispensable en multitude de campos profesionais e así contribuir ó 

desenvolvemento da formación dos alumnos en capacidades válidas tanto para a súa 

intergración no mundo laboral como para a continuación da súa formación académica. 

Os contidos relacionados co Debuxo Técnico aparecen de forma esporádica, e misturados 

con outros nada teñen que ver, nos currículos das materias de Educación Plástica e Visual e de 

Tecnoloxía da Ensinanza Secundaria Obrigatoria. Estes contidos son de caracter elemental e, 

dada a amplitude das programacións e a falta de tempo (previsible reducción de horarios en 

ámbalas dúas materias), non é posible traballar neles coa intensidade necesaria para fixar as 

aprendizaxes, con eles os alumnos reciben unha formación básicamente instrumental en canto 

a procedementos e técnicas de Debuxo pero deficitaria en aplicacións relacionadas coa praxis 

profesional que poidan formar unha base sólida de coñecementos útiles baseados en 

experiencias prácticas. 

O que se pretende coa oferta da materia optativa de Debuxo Técnico en 4º curso de ESO 

é dar resposta a unha necesidade de formación que unha considerable parte do alumnado 
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necesita. Esta necesidade fai que o plantexamento xeral da materia teña unha dobre vertente: 

a finalista e a propedéutica. 

O caracter finalista pretender dar resposta ás necesidades daqueles alumnos que non 

pretendan segui-los seus estudios e teñan intención de integrarse no mundo laboral. O 

coñecemento das complexas linguaxes gráficas do Debuxo Industrial, a familiarización coas 

Normas Industriais, o desenvolvemento da visión espacial e a capacidade de lectura de planos 

técnicos contribuirán a completar a súa formación profesional de base, un dos fins da Ensinaza 

Secundaria Obrigatoria. 

O caracter propedéutico ten a súa vez unha dobre intención en función das necesidades 

dos alumnos que teñan intención de continua-los seus estudios na Ensinanza Secundaria 

Postobrigatoria, ben a través do Bacharelato, ben a través dun Ciclo Formativo de Grao Medio. 

Os alumnos que pretendan seguir estudios a través dalgún itinerario de Bacharelato 

relacionado co campo tecnolóxico, científico ou artístico obterán, por medio da elección da 

optativa de Debuxo Técnico e a superación dos seus obxectivos, unha base técnica e científica 

sólida e de gran valor que facilitará a ampliación de coñecementos nas materias relacionadas 

con este campo que se atoparán nos estudios de Bacharelato, o que pode favorecer a 

continuidade dos estudios tanto en titulacións universitarias de caracter técnico como en Ciclos 

Formativos de Grao Superior. No caso dos alumnos que teñan interese por seguir estudios 

nalgún Ciclo Formativo de Grao Medio da Formación Profesional Específica ou nalgún Ciclo das 

Ensinanzas de Réxime Especial de Artes Plásticas e Deseño, atoparán que en moitas Familias 

Profesionais hai módulos de formación nos que son indispensables os coñecementos de 

trazado técnico, de normalización industrial e das técnicas gráficas en xeral, así como un 

desenvolvemento das capacidades de visualización espacial tanto para a realización de planos 

e croquis como para unha lectura e interpretación dos mesmos que permita a realización de 

obras ou productos planificados ou deseñados por outras persoas 

 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE DEBUXO TÉCNICO 

 

O desenvolvemento desta materia ten que contribuir a que as alumnas e alumnos 

adquiran as siguientes capacidades: 

 Valora-las posibilidades do Debuxo Técnico como instrumento de investigación, 

apreciando a universalidade da linguaxe obxectivo na transmisión e comprensión de 

informacións. 

 Coñecer e comprende-los fundamentos xeométricos do Debuxo Técnico para utilizalos 

na lectura de deseños e productos industriais e para elaborar solucións razoadas ante 

problemas xeométricos no campo da técnica e dal arte. 

 Valora-la normalización como convencionalismo idóneo para simplifica-la producción e 

a comunicación, dándolle a ésta un carácter potencialmente universal e coñece-las principais 

normas aplicadas ó Debuxo Técnico. 

 Desenvolverse nos sistemas de representación: cónico frontal, cónico oblicuo, 

axonométrico, isométrico, perspectiva cabaleira, acoutado e diédrico. 

 Valorar positivamente a precisión, a exactitude e a limpeza na elaboración de 

traballos. 

 Utilizar con destreza os instrumentos específicos do Debuxo Técnico, así como os 

propios das representacións gráficas en xeral. 

 Valora-lo correcto acabado do debuxo, ó igual que as melloras que na representación 

poidan introducir as diversas técnicas e procedementos gráficos. 

 Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidade, solidariedade, 

interés e tolerancia e rexeitando discriminacións. 

 

 

AVALIACIÓN EN DEBUXO TÉCNICO 

 

Criterios de avaliación 

 

 Valorar e utilizar con corrección diferentes tipos de soportes, materiais, instrumentos e 

técnicas gráficas na elaboración dos seus traballos. 
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 Valora-la normalización industrial como medio regulador e unificador das linguaxes 

gráficas e técnicas e coñece-las normas básicas de aplicación no Debuxo Industrial. 

 Observar e describir gráficamente formas e obxectos do entorno mais próximo. 

 Representa-la sensación de volume e de profundidade nunha composición 

bidimensional por medio dos sistemas de representación 

 Representar alzado, planta e perfil de pezas con planos oblícuos. 

 Utilizar os cortes e seccións necesarios na representación de pezas e valora-las 

ventaxas que supón a utilización destes recursos gráficos. 

 Realización de croquis acoutados de pezas simétricas e asimétricas con planos 

tanxentes. 

 Representar conxuntos mecánicos e despeces acoutados utilizando as convencións 

gráficas normalizadas necesarias. 

 Observar e relacionar adecuadamente as dimensións dos obxectos e as persoas no 

espacio onde están ubicados e representa-la realidade tendo en conta as relacións de 

proporción e a aplicación de escalas normalizadas en representacións da realidade. 

 Coñecer e interpretar diferentes signos e símbolos convencionais normalizados, 

relacionándoos cos obxectos ós que se refiren e analizando neste contexto as súas cualidades 

formais e materias. 

 Deseñar módulos derivados dunha rede normalizada isométrica, a partires dun módulo 

bidimensional básico e pasar á terceira dimensión por medio de cortes e incisións. 

 Representar o espacio no plano, utilizando como recursos gráficos a perspectiva 

cónica, a cabaleira e a isométrica. 

 Analizar as deformacións que ocasiona a representación nas diferentes perspectivas. 

 Contidos mínimos 

 Utilización e mantemento dos instrumentos de trazado. 

 Utilización na práctica das normas industriais relativas ó Debuxo Técnico. 

 Representación bidimensional do volume mediante os sistemas de representación da 

Xeometría Descriptiva. 

 Representación de corpos con planos oblícuos e curvos no sistema diédrico. 

 Representación do alzado, planta e perfil de deseños industriais do entorno. 

 Realización de croquis acoutados e delineados de obxectos do entorno. 

 Representación de conxuntos mecánicos e despeces utilizando convencionalismos 

gráficos normalizados. 

 Utilización de escalas gráficas en representacións de obxectos ou de figuras. 

 Trazado de figuras planas e volumes en perspectiva isométrica. 

 Trazado de figuras planas e de volumes en perspectiva cabaleira. 

 Valoración do Debuxo Técnico como medio de comunicación indispensable nas 

diferentes fases da producción industrial. 

 Gusto pola precisión, exactitude e limpeza na elaboración de traballos de trazado 

xeométrico e técnico, conservación e mantemento dos instrumentais. 

 Valoración da capacidade ordenadora. 

 Valoración da orde e a limpeza da aula ou obradoiro. 

 Valoración das normas como algo que favorece o intercambio, comercio e 

comunicación entre países de todo o mundo. 

 Valoración do sistema diédrico como recurso fundamental na representación industrial 

dunha peza. 

 Valoración da perspectiva axonométrica como medio de representar e visualizar 

obxectos. 

 Elaboracion da perspectiva cónica como un recurso fundamental para representa-lo 

espacio no plano. 

 Coñecemento e emprego dos instrumentos e materiais de debuxo e de trazado a tinta. 

 Coñecemento da importancia e utilidade da normalización no Debuxo Industrial. 

 Emprego e valoración dos formatos normalizados e da rotulación normalizada. 

 Clases de escalas. Coñecemento das escalas normalizadas e dos métodos para 

debuxar a escala. Escalímetro e escalas gráficas. 

 Acoutación. Manexo dos instrumentos de medida. 

 Pricipios de representación normalizados. Sistema Diédrico. 

 Cortes, secciòns e roturas. 

 Conxuntos mecánicos e despeces. 
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 Sistema Axonométrico. Axonometría ortogonal. Paso de Diédrico a Isométrico. 

 Axonometría oblícua. Perspectiva Cabaleira.Representación de volumes. Paso de 

Diédrico a Cabaleira. 

 Sistema Cónico de Perspectiva lineal. 

 Clasificación das cónicas: oblícua e frontal. 

 Representación de sólidos. Paso do Diédrico ou do Axonométrico ó Cónico. 

 

 

 

Física e Química 
 

 

Contribución da área ao logro das competencias básicas 

 

As ciencias da natureza, e, en concreto a materia de Física e Química, contribúen á 

adquisición das competencias básicas desde a organización das materias que integran a área, 

da súa estrutura conceptual, da metodoloxía utilizada e das actitudes e valores que promove. 

1.- A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, 

constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe do coñecemento científico, 

contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de 

textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando 

se contrastan materiais escritos e audiovisuais de diferentes fontes, tanto descritivos como 

argumentativos, nun proceso que pasa pola identificación dos conceptos e ideas principais, a 

interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen 

entre eles. 

Na resolución de problemas débese estimular a lectura comprensiva a través da 

contextualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións 

que se establecen entre os ditos conceptos e os datos. 

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da 

linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se 

emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados sobre conceptos ou procesos 

científicos en contextos diferentes, realízanse sínteses, elabóranse mapas conceptuais, 

extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes 

que favorezan a mellora na expresión oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o 

saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais. 

2.- Contribúe esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que o 

coñecemento científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, 

símbolos, operacións e relacións entre eles forman parte da metodoloxía científica e constitúen 

unha base importante para a comprensión de leis e principios. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas 

desenvólvense capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar 

datos obtidos de maneira experimental, para a interpretación gráfica das relación entre eles, 

para realizar operacións con números e símbolos, para atopar as solucións correctas, para 

cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na resolución de 

exercicios e problemas. Nas ciencias da natureza emprégase o razoamento matemático como 

apoio cara a unha mellor comprensión das relacións entre conceptos. 

3.- A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito 

importante sobre esta área na cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle permitan a 

análise, desde diferentes eidos do coñecemento científico, da materia, dos seres vivos, dos 

fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o ambiente e a saúde, 

dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos. 

4.- A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da información 

e competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, 

relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diversas 

linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os buscadores pola 

internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxaría, xornais dixitais, revistas divulgativas 

na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas.  
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Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que achegan 

as tecnoloxías da información e a comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego 

delas evitando o seu emprego indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se 

traballan representacións de datos por medio de programas informáticos, cando se realizan 

experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas 

moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos 

ordenadores, desde a área estase a contribuír á competencia dixital. 

5.- En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das 

habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa súa persoa, co 

resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á situación concreta na cal se 

vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía 

responsable. 

As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos 

hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e mellora do ambiente. 

Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as 

persoas serven para traballar habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e 

poñerse en lugar dos outros, aceptar diferenzas, respectar os valores, crenzas e incluso a 

diversidade de culturas. 

6.- A contribución da área á competencia cultural e artística. Na expresión das ideas, 

conceptos e principios das ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo, diferentes 

códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións dun xeito comprensible. 

Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove 

a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e 

aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os 

museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou facer doutras culturas, ou nas 

exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer, comprender e disfrutar 

do coñecemento científico. 

7.- O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos 

científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar 

inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas previas do 

alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a 

promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e 

limitacións. Pódese empregar a historia da ciencia para que os estudantes non caian no 

desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións, cando ata os máis grandes 

científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

Os obxectivos xerais de etapa constitúen uns enunciados que definen, en termos de 

capacidades, o tipo de desenvolvemento que espérase que alcancen os alumnos ó remate da 

etapa. Estas capacidades orientarán e vertebrarán a actuación educativa e tódalas áreas e 

tenderán cara unha evolución integral da personalidade, abarcando a súa dimensión 

intelectual, socioafectiva e motórica. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permita: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores 

comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 
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sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo 

da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizan do diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 

para o mantemento da nosa identidade. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 

 A ensinanza das Ciencias da Natureza na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria 

terá como obxectivo contribuír a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades 

seguintes: 

 Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza 

para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusións do 

desenvolvemento científico e das aplicacións tecnolóxicas. 

 Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias 

coherentes cos procedementos das ciencias, tales como a discusión do interese dos problemas 

propostos, a formulación de hipóteses, a elaboración de estratexias de resolución e de deseños 

experimentais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e repercusións do 

estudo realizado e a busca de coherencia global. 

 Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes linguaxes 

como oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, etc. con propiedade, así como comunicar a 

outros argumentacións e explicacións empregando os coñecementos científicos. 

 Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes e 

medios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e orientar os traballos sobre 

temas científicos e o ambiente, así como para contrastar as opinións persoais. 

 Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en 

ámbitos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que permitan facer 

fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co consumo, coas 

drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

 Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da 

natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria toma de decisións 

verbo de problemas locais e globais aos cales nos enfrontamos. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para analizar, 

individualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. 

Coñecer e valorar os problemas aos cales se enfronta hoxe a humanidade en relación á sobre-

explotación dos recursos, ás diferenzas entre países desenvolvidos e non, e a necesidade de 
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busca e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

 Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas 

contribucións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates 

superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que marcaron a evolución cultural da 

humanidade e as súas condicións de vida. 

 Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de 

forma autónoma a acción e posta en práctica das actividades de aprendizaxe, e de utilizar uns 

criterios de avaliación para autocorrixirse no caso en que sexa necesario. 

 

 

3º CURSO 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Elaborar comunicacións escritas e orais construíndo narracións descritivas sobre temas 

científicos, empregando diferentes fontes de información. 

 Empregar os conceptos básicos das Ciencias da Natureza para elaborar interpretacións 

científicas dalgúns fenómenos naturais. 

 Aplicar estratexias para a resolución de problemas: identificación do problema, 

formulación de hipóteses, planificación e realización de actividades para contrastalas. 

 Realizar actividades científicas de equipo, valorando as contribucións dos demais, e 

mostrando unha actitude flexible e de colaboración. 

 Elaborar criterios científicos persoais e razoados sobre cuestións científicas e 

tecnolóxicas básicas do noso tempo. 

 Empregar os coñecementos sobre Física e Química para disfrutar do medio natural. 

 Apreciar a importancia da formación científica e empregar os valores e actitudes 

propios do pensamento científico nas actividades cotiás. 

 Valorar o coñecemento científico como un proceso sometido a revisión continua. 

 

 

CONTIDOS 

 

Bloque I. Introdución ó método científico. 

 

Unidade 1: A ciencia, a materia e a súa medida. 

 

Conceptos 

 A ciencia. 

 A materia e as súas propiedades. 

 Medida de magnitudes. O Sistema Internacional de Unidades. 

 Magnitudes fundamentais e derivadas. 

 Aproximación ao método científico. As etapas do método científico. O informe 

científico. 

 Ordenación e clasificación de datos. Análise de datos en táboas e gráficos. 

 Carácter aproximado da medida. Sensibilidade e precisión. Cifras significativas. 

Notación científica. 

 traballo no laboratorio de física e química. 

 

Procedementos 

 Consulta de fontes de información escrita e audiovisual sobre os distintos temas de 

cada unidade. 

 Realizar cambios de Unidades a fin de familiarizar ao alumno no uso de múltiplos e 

submúltiplos das distintas Unidades. 

 Medición de magnitudes mediante patróns diversos; calculo de erros e discusión sobre 

medios e métodos para evitalos. 

 Elaborar táboas e representacións gráficas a partir de táboas de datos. 

 Analizar e interpretar gráficas. 
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 Establecer observacións sinxelas e aplicar o método científico. 

 

Actitudes 

 Aceptación da posibilidade de que un mesmo feito reciba interpretacións diferentes 

dependendo do punto de vista de distintas fontes de interpretación. 

 Actitude crítica para a interpretación da influencia que ten a variación de factores que 

determinan o desenvolvemento dun suceso. 

 Busca de obxectividade ante informacións procedentes de diversas fontes. 

 Interese pola observación de fenómenos naturais. 

 Interese na realización correcta das experiencias, recollida de datos, confección de 

informes, etc. 

 Valorar a importancia do traballo individual e en equipo. 

 

 

Bloque II. Estrutura e diversidade da materia. 

 

Unidade 2: A materia: estados físicos. 

 

Conceptos 

 Leis dos gases. 

 Lei de Boyle. 

 Lei de Charles-Gay-Lussac. 

 Teoría cinético-molecular. 

 Cambios de estado: fusión, solidificación, ebulición e condensación. 

 A teoría cinética explica os cambios de estado. 

 Aplicación do método científico ao estudio de os gases. 

 

Procedementos 

 Realizar exercicios numéricos de aplicación de as leis dos gases. 

 Tratar de explicar algunhas propiedades de sólidos, líquidos e gases utilizando a teoría 

cinético-molecular. 

 Interpretar esquemas. 

 Analizar táboas. 

 Elaborar e analizar gráficos. 

 Completar táboas cos datos obtidos nun experimento. 

 

Actitudes 

Apreciar a orde, a limpeza e o rigor ao traballar no laboratorio. 

Aprender a traballar con material delicado, como é o material de vidro no laboratorio. 

 

 

Unidade 3:A materia: como se presenta. 

 

Conceptos 

 Substancias puras e mestura. Elementos e compostos. 

 Mestura homoxéneas (disolución) e mestura heteroxéneas. 

 Separación de mesturas. 

 Concentración dunha disolución. 

 Formas de expresar a concentración dunha disolución: masa/volume, % en masa e % 

en volume. 

 A solubilidade: propiedade característica. 

 Teoría atómico-molecular de Dalton. 

 Substancias próximas á realidade do alumno. 

 

Procedementos 

 Identificación, segundo a súas propiedades características, de substancias puras e de 

mesturas frecuentes no fogar e na industria. 

 Identificar elementos químicos e sustancias compostas importantes polo seu uso cotiá. 

 Completar táboas. 
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 Realizar esquemas. 

 Realizar a lectura comprensiva de un texto. 

 Resolver problemas numéricos sinxelos. 

 Separar os compoñentes dunha mestura. 

 

Actitudes 

Valorar a importancia dos modelos teóricos a fin de poder explicar calquera feito cotián. 

Procurar ser coidadosos e rigorosos na observación de calquera fenómeno experimental. 

 

 

Unidade 4: A materia: propiedades eléctricas e o átomo. 

 

Conceptos 

 Electrostática. 

 Métodos experimentais para determinar a electrización da materia: péndulo eléctrico. 

 Partículas que forman o átomo. 

 Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr e modelo actual. 

 Átomos, isótopos e ións: número atómico, número másico e masa atómica. 

 Radioactividade. 

 

Procedementos 

 Realizar experiencias que amosen os dous tipos de cargas existentes. 

 Realizar experiencias sinxelas que poñan de manifesto a natureza eléctrica da materia. 

 Calcular masas atómicas de elementos coñecidas as dos isótopos que os forman e as 

súas abundancias. 

 Completar táboas cos números que identifican aos diferentes átomos. 

 

Actitudes 

 Valorar a importancia da linguaxe gráfico na ciencia. 

 Potenciar o traballo individual e en equipo. 

 

 

Unidade 5: Elementos e compostos químicos. 

 

Conceptos 

 Elementos e compostos. 

 Clasificación dos elementos: metais, non metais e gases nobres. 

 Sistema periódico actual. 

 Os elementos químicos máis comúns. 

 Bioelementos e oligoelementos. 

 Agrupación de elementos: átomos, moléculas e cristais. 

 Nomenclatura de compostos inorgánicos 

 

Procedementos 

 Identificar símbolos de diferentes elementos químicos. 

 Sintetizar a información referente aos compostos orgánicos e inorgánicos en táboas. 

 Completar textos con información obtida de unas táboas. 

 Interpretar a táboa periódica. 

 Representar mediante símbolos e fórmulas, substancias do noso entorno ou de 

especial interese polos seus usos e aplicacións. 

 Propoñer exemplos diversos, sempre sinxelos, de formulación de sustancias e de 

lectura correcta das fórmulas. 

 

Actitudes 

 Valorar o coñecemento científico como instrumento imprescindible en a vida cotiá. 

 Apreciar a utilidade de toda a información que nos ofrece a táboa periódica dos 

elementos. 
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Bloque III. Cambios químicos e as súas aplicacións. 

 

Unidade 6: Cambios químicos. 

 

Conceptos 

 Cambio físico e cambio químico. 

 Reacciones químicas. Teoría de as colisións. 

 Medida da masa. 

 Concepto de mol e número de Avogadro. 

 Ecuación química: información que proporciona e axuste. 

 Cálculos estequiométricos sinxelos en masa e en volume. 

 Lei de conservación da masa: Lavoisier. 

 

Procedementos 

 Interpretar ecuacións químicas. 

 Axustar por tanteo ecuacións químicas sinxelas. 

 Realizar cálculos sinxelos empregando o concepto de mol. 

 Aplicar as leis de as reacciones químicas a exemplos sinxelos. 

 Relacionar modelos e símbolos para representar correctamente unha relación química. 

 Comprobar en experiencias idealizadas, xustificándoo razoadamente, a conservación 

da masa nas reaccións químicas. 

 

Actitudes 

 Apreciar a orde, a limpeza e o traballo rigoroso no laboratorio. 

 Apreciar o traballo en equipo. 

 

 

Unidade 7: Química en acción. 

 

Conceptos 

 Reacciones químicas más importantes: combustión, ácido-base e de neutralización. 

 Química e medio ambiente. 

 Industrias químicas. Medicamentos e drogas. 

 A química e o progreso (agricultura, alimentación e materiais). 

 

Procedementos 

 Buscar relacións entre a química e a mellora na calidade de vida. 

 Comentar artigos periodísticos nos que se poña de manifesto algún dos problemas 

medioambientais tratados na Unidade. 

 Buscar solucións para evitar o deterioro que sofre o medio ambiente. 

 Interpretar gráficos de sectores sobre os principais compostos que inflúen na 

destrución da capa de ozono. 

 Descrición e comentario de exemplos de transformacións químicas de interese 

doméstico, industrial e social. 

 

Actitudes 

 Valorar a gran importancia que ten a química no desenvolvemento da nosa sociedade. 

 Ser consciente dos problemas medioambientais que afectan ao noso planeta. 

 Facer un uso adecuado dos medicamentos. 

 

 

Bloque IV. Enerxía e electricidade. 

 

Unidade 8: A electricidade 

 

Conceptos 

 Carga eléctrica. Almacenamento. 

 Condutores e illantes. 

 Corrente eléctrica. 



341 

 

 Circuítos eléctricos. 

 Intensidade, tensión e resistencia eléctrica. Relación entre elas. 

 Lei de Ohm. 

 Cálculos en circuítos eléctricos. 

 Agrupacións de resistencias nun circuíto. 

 Agrupacións de pilas nun circuíto. 

 Aplicacións da corrente eléctrica. Efectos da corrente. 

 A electricidade en casa. 

 

Procedementos 

 Resolver problemas numéricos nos que aparezan as distintas magnitudes tratadas na 

Unidade, como son intensidade de corrente, tensión, resistencia… 

 Construír e montar distintos circuítos eléctricos. 

 Realización de experiencias sinxelas relativas á interacción entre corpos electrizados, 

para describir cualitativamente o fenómeno observado ( atraccións e repulsións). 

 Explicación de problemas de sucesos da vida diaria en relación con fenómenos 

eléctricos. 

 Deseño de circuítos de corrente continua que respondan a problemas moi simples. 

 

Actitudes 

 Valorar a importancia que tivo a electricidade no desenvolvemento industrial e 

tecnolóxico de nosa sociedade. 

 Fomentar hábitos destinados ao aforro de enerxía eléctrica. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

 Distinguir as características que diferencian o traballo científico doutro tipo de 

actividades. Estimar a importancia da medida e interpretar axeitadamente os datos obtidos no 

desenvolvemento do traballo científico, empregando as cifras significativas e unidades do 

Sistema Internacional de Unidades. 

 Interpretar a descontinuidade dos sistemas materiais á luz da teoría atómica. Establecer 

a natureza eléctrica da materia e distinguir as partículas constituíntes do átomo a partir do 

modelo atómico de Rutherford. Aplicar os conceptos de número atómico e número másico para 

calcular o número e tipo de partículas compoñentes de isótopos e ións. Valorar as aplicacións 

da radioactividade. 

 Distinguir entre átomos e moléculas. Explicar as características da unión de átomos a 

través dun enlace químico e interpretar as diferenzas entre moléculas e cristais. 

 Establecer o concepto de mol. Identificar a fórmula e nome de compostos químicos 

comúns, para calcular a súa masa molecular e describir as súas propiedades e unidade. 

 Explicar as características dos estados de agregación da materia e dos procesos de 

cambio a partir da teoría cinético-molecular. 

 Diferenciar entre los elementos e compostos, sustancias puras e mesturas, así como 

entre mesturas homoxéneas e heteroxéneas. Seleccionar métodos físicos de separación e 

purificación de mesturas e comprobar a súa utilidade no laboratorio. Aplicar as porcentaxes en 

masa e en volume e as relacións entre cantidade de soluto e volume de disolución para 

expresar a concentración das disolucións. 

 Analizar as diferenzas entre cambios físicos e cambios químicos. Expresar reaccións 

químicas sinxelas a través de ecuacións químicas. Aplicalo á resolución de exercicios e 

cuestións. Axustar ecuacións químicas sinxelas e interpretar a lei de conservación da masa a 

partir delas. 

 Coñecer os elementos químicos máis importantes dos seres vivos. Analizar as relacións 

ciencia-tecnoloxía-sociedade mediante a descrición de compostos químicos de interese como 

os derivados do petróleo e os medicamentos. Valorar as implicacións do coñecemento científico 

na sociedade actual a través da relación entre a Química e o Medio Ambiente. 

 Distinguir os distintos tipos de fontes de enerxía. Recoñecer as distintas fontes de 

enerxía e analizar a obtención da mesma a partir dos diferentes recursos enerxéticos. Analizar 

a conservación e degradación da enerxía na utilización de diferentes recursos enerxéticos. 

 Distinguir as características da carga eléctrica a os fenómenos de electrización. 
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Clasificar a materia en base ás súas propiedades eléctricas. Aplicar a lei de Coulomb á 

resolución de exercicios e cuestións sobre sistemas sinxelos. 

 Identificar as diferentes magnitudes relacionadas coa corrente eléctrica e os 

compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. Aplicar a lei de Ohm á resolución de exercicios e 

cuestións. Deseñar e montar circuítos de corrente continua, levando a cabo medidas de 

intensidade e diferenza de potencial, que permitan comprobar a lei de Ohm. 

 Aplicar os coñecementos da Física e da Química á realización axeitada das actividades 

experimentais propostas ó longo do curso. 

 Analizar as interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre ciencia, a 

tecnoloxía e a sociedade. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 

 Describir as implicacións que a actividade humana, científica e tecnolóxica ten no 

medio ambiente. 

 

Competencia matemática 

 Empregar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais. 

 

Competencia social e cidadá 

 Comprender e explicar problemas de interese social dende unha perspectiva científica. 

 Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvement tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas ou o medio ambiente. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Empregar a terminoloxía axeitada na construción de textos e argumentacións con 

contido científico. 

 Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais. 

 

Competencia para  autonomía e iniciativa persoal 

 Desenvolver un espírito crítico. Facer fronte a problemas abertos e participar na 

construcción tentativa de solucións. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS  

 

Bloque I: Introdución ó método científico 

 Comprender que é o método científico e entender a necesidade do emprego de 

procesos axeitados de observación, experimentación, toma e tabulación de datos, para 

conseguir unha interpretación o máis atinada posible da realidade que se estuda. 

 Saber que é a medida e como se expresa. Manexo das cifras significativas e do 

concepto de precisión e sensibilidade. Cálculo de erros. 

 Coñecer as magnitudes físicas (fundamentais e derivadas) e o Sistema Internacional 

de Unidades. 

 Análise de datos en táboas e gráficos sinxelos. 

 

Bloque II: Estrutura e diversidade da materia 

 Coñecer que relación existe entre os estados de agregación da materia coas forzas 

que actúan entre as partículas que as compoñen. 

 Saber que é un cambio de estado e como se realiza, indicando as leis que rexen eses 

cambios. 

 Identificar a calor como unha forma de enerxía en tránsito entre corpos que se atopan 
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a distinta temperatura ata acadar o equilibrio térmico. 

 Distinguir entre sustancias puras e mesturas e as súas propiedades máis 

características. Coñecer o concepto de disolución e a forma de expresar a concentración da 

mesma. 

 Utilización de modelos que permitan explicar a estrutura atómica da materia. 

Identificación das partículas constituíntes do átomo. 

 Manexo de conceptos básicos na química: número atómico, número másico, masa 

atómica, isótopos e mol. 

 Definir o enlace químico e explicar os diferentes tipos estudados analizando o porqué 

desta variedade en función do tipo de átomos que se enlazan. 

 Identificar os símbolos dos elementos máis comúns así como fórmulas e nomes de 

certos compostos de uso cotiá, segundo as normas da IUPAC. 

 

Bloque III: Cambios químicos e as súas aplicacións. 

 Diferenciar os cambios físicos dos químicos. Definir a reacción química. 

 Manexo das ecuacións químicas e o seu axuste. 

 Coñecemento da lei da conservación da masa. Realizar cálculos de masa en reaccións 

químicas sinxelas. 

 Coñecer e identificar os elementos químicos básicos nos seres vivos. 

 Avaliar os efectos da Química no Medio Ambiente: efecto invernadoiro, chuvia ácida, 

destrución da capa de ozono, contaminación de augas e solos. 

 Recoñecemento do papel que a química xoga na sociedade actual. 

 

Bloque IV: Enerxía e electricidade. 

 Interpretar os fenómenos de electrización. Recoñecer o concepto de carga eléctrica e a 

súa interacción. 

 Manexo da expresión da lei de Coulomb, do campo eléctrico e do potencial eléctrico. 

 Definir a lei de Ohm e efectuar cálculos sobre circuítos eléctricos sinxelos. 

 

 

4º CURSO. 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Comprender o significado de conceptos científicos, utilizándoos con propiedade, tanto 

nas comunicacións escritas como nas orais, así como noutros sistemas de representación o 

notación cando sexa necesario. 

 Analizar datos sacando conclusións sobre feitos naturais e manifestacións 

tecnolóxicas. 

 Elaborar estratexias coherentes cos procedementos da Ciencia para resolver 

problemas, formulando hipóteses, planificando e realizando actividades para contrastalas, 

sistematizando e analizando resultados e elaborando informes sobre os mesmos. 

 Participar na planificación en equipo en actividades científicas, mostrando unha 

actitude flexible e de colaboración coas ideas propias e alleas, e asumindo responsabilidades 

no desenvolvemento das tarefas propostas. 

 Avaliar iniciativas encamiñadas a conservar e mellorar o medio natural empregando os 

seus coñecementos sobre Física e Química. 

 Recoñecer e valorar as contribucións da Ciencia na mellora das condicións de 

existencia dos seres humanos e adoptar unha actitude crítica e fundamentada perante os 

grandes problemas ambientais. 

 Valorar o coñecemento científico como un proceso de construción ligado ás 

características e necesidades da sociedade en cada momento histórico e sometido a evolución 

e revisión continua. 

 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 
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Bloque I. Contidos comúns 

 Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

problemas e sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de variables que 

interveñen, formulación de hipóteses, planificación de experiencias, organización dos datos, 

interpretación de resultados e comunicación de conclusións. 

 Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando as 

tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas informacións 

para formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente. 

 Elaboración de argumentacións e explicacións sobre feitos, observacións ou resultados 

experimentais, empregando modelos científicos axeitados. 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza para lles dar resposta ás necesidades 

dos seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, así como para apreciar a 

diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección e mellora. 

 Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, salientando a 

importancia que supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico de cada época. 

 Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de 

seguridade. 

 Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu contorno que 

aseguren un desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de conduta que 

promovan a saúde persoal e comunitaria. 

 Contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico á resolución dos problemas. 

Importancia da aplicación do principio de precaución e da participación cidadá na toma de 

decisións. 

 Valoración da educación científica da cidadanía como requisito de sociedades 

democráticas sustentables. 

 Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal. 

 

 

Bloque II. As forzas como interacción 

 

As forzas e os cambios de movemento. Unidades didácticas 1 e 2. 

 Recoñecemento do carácter relativo do movemento. Sistemas de referencia. 

Valoración do uso do GPS para determinar a posición dos obxectos na Terra. 

 Análise cualitativa dos movementos rectilíneos e curvilíneos. Análise cuantitativa do 

movemento rectilíneo e uniforme. Relación entre o tipo de movemento e a representación 

gráfica correspondente. 

 Valoración das achegas de Galileo ao estudo experimental da caída libre. Identificación 

da aceleración como o cambio no estado de movemento dos corpos. 

 Identificación de forzas que interveñen na vida cotiá. A mecánica de Newton. 

 Caracterización do concepto de forza como interacción: acción-reacción. Carácter 

vectorial das forzas e a súa representación. 

 Interpretación de situacións de equilibrio de forzas: inercia. Composición gráfica de 

forzas. 

 Comprobación, experimental ou simulada, da relación entre a forza resultante sobre 

un sistema, a súa masa e a aceleración. Análise dalgúns cambios no movemento dos corpos e 

a súa relación coa forza. Aplicación a situacións relacionadas con accidentes de tráfico de 

vehículos e discusión de medidas preventivas. 

 

As forzas e as deformacións e presións. Unidade didáctica 4. 

 Identificación cualitativa da relación entre forza e deformación en corpos elásticos. 

Obxectos e aparellos relacionados. 

 Recoñecemento da relación entre forza e presión nos sólidos. Obxectos de uso cotián 

que utilizan esta relación. 

 Relación entre a presión e a forza aplicada sobre líquidos: aplicacións prácticas. 

 Realización dalgunha experiencia sinxela con sólidos mergullados en líquidos. 

Identificación das variables que determinan a presión nun sólido no seo dun fluído. Achega de 

Arquímedes á interpretación científica da flotación. Utilización da ecuación fundamental da 
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estática de fluídos para a comprensión de situacións cotiás. 

 Deseño, realización de experiencias para poñer de manifesto a presión atmosférica e 

comunicación dos resultados. Utilización de aparellos para medir a presión como manómetros 

ou barómetros. Descrición do funcionamento dos altímetros. 

 

A mecánica do Universo. Unidade didáctica 3. 

 Realización de observacións celestes directas ou simuladas e identificación das 

primeiras ideas sobre o Universo. 

 Comparación entre a concepción xeocéntrica e a heliocéntrica e a súa capacidade para 

interpretar as observacións. 

 Relación entre as melloras das observacións co telescopio e o reforzo do modelo 

heliocéntrico. Recoñecemento das achegas de Kepler e Galileo. Valoración e implicacións do 

enfrontamento entre dogmatismo e liberdade de investigación: o xuízo de Galileo. 

 Unificación da dinámica terrestre e celeste: a gravitación universal de Newton. 

Aplicacións en resolución de situacións problemáticas sinxelas onde interveña a atracción 

gravitatoria. 

 Aproximación cualitativa ás ideas actuais sobre o Universo. 

 Valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos para a exploración do universo. 

Procura e selección de información sobre as axencias espaciais (ESA, NASA) e os proxectos 

conxuntos (ISS). Valoración do uso dos satélites artificiais en ámbitos científicos, tecnolóxicos 

e sociais. 

 

 

Bloque III. Afondamento no estudo dos cambios 

 

Transferencias e transformacións de enerxía. Unidades didácticas 5, 6 e 7. 

 Identificación das formas de enerxía mecánica: cinética e potencial gravitatoria cos 

cambios na velocidade e posición dos obxectos. 

 Realización de experiencias onde se poñan de manifesto cambios na enerxía interna 

dos sistemas. 

 Recoñecemento das transformacións e transferencias de enerxía por traballo e calor 

en fenómenos próximos ao alumnado. 

 Interpretación cualitativa do traballo como mecanismo de transferencia de enerxía. 

Estudo da medida da eficacia na realización de traballo: concepto de potencia. Valoración do 

emprego de máquinas simples para o desenvolvemento económico e social. 

 Interpretación cualitativa da calor como mecanismo de transferencia de enerxía. 

Máquinas térmicas e as súas repercusións. 

 Utilización do principio de conservación da enerxía para resolver situacións físicas 

sinxelas e próximas aos estudantes, onde se poñan de manifesto transformacións e 

transferencias. 

 Identificación do problema da degradación da enerxía. Valoración do papel da enerxía 

na sociedade actual e do uso das diferentes fontes para a súa obtención. Recoñecemento 

dalgún desenvolvemento tecnolóxico que contribúa á eficiencia e ao aforro enerxético. 

 

 

Bloque IV. Estrutura e propiedades das substancias 

 

Estrutura do átomo e do enlace químico. Unidades didácticas 8, 9 e 11. 

 Comparación dalgunhas propiedades características de substancias. Elaboración e 

aplicación de criterios para clasificar as substancias baseándose nas súas propiedades. 

Identificación da relación entre as propiedades e a estrutura das substancias. 

 Interpretación da estrutura atómica a partir de evidencias da distribución dos 

electróns en niveis de enerxía. 

 Selección e análise crítica de información sobre diferentes criterios para a clasificación 

dos elementos. Valoración da información que proporciona a táboa periódica en canto á 

capacidade de combinación dos elementos. 

 Interpretación da estrutura das substancias a través do enlace covalente, iónico ou 

metálico. Valoración de procesos industriais en Galicia relacionados co transporte iónico como 

galvanizado e obtención de metais. 
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 Introdución cualitativa á sistemática da formulación e nomenclatura química da 

IUPAC: exemplo dos compostos binarios de uso habitual. 

 

Os compostos de carbono e os seres vivos. Unidade didáctica 11 

 Recoñecemento dos combustibles fósiles: carbón e petróleo, e a súa importancia como 

recursos enerxéticos. Identificación dos produtos das reaccións de combustión dos 

hidrocarburos. Selección e análise crítica de información sobre o efecto invernadoiro e a súa 

relación co cambio climático. Procura de medidas para a súa prevención. 

 Interpretación das posibilidades de combinación do átomo de carbono consigo mesmo, 

co hidróxeno e con outros átomos. As cadeas carbonadas. 

 Papel dalgunhas biomoléculas que constitúen os seres vivos. Valoración do papel da 

química na comprensión da orixe e desenvolvemento da vida. 

 Selección e análise crítica de información sobre materiais de envase e embalaxe 

formados por cadeas carbonadas e a súa influencia sobre o ambiente. Valoración de actitudes 

favorables á súa redución, reciclaxe e reutilización. 

 

 

Procedementos 

 Consulta de fontes de información escrita e audiovisual sobre os distintos temas de 

cada unidade. 

 Identificación de forzas que interveñen en diferentes situacións da vida cotiá. 

 Deseño e realización de experiencias para analizar movementos, acompañados de toma 

de datos s-t, tabulación e obtención de conclusións. 

 Cálculo do espazo recorrido, da velocidade e de a aceleración en exemplos de 

dificultade crecente. 

 Recoñecemento da existencia das forzas na produción de aceleracións deducindo en 

experiencias sinxelas a relación entre ambas. 

 Descrición de exemplos moi elementais onde se observen os efectos das forzas de 

acción e reacción. 

 Recoñecemento en exemplos reais, da influencia do valor dunha forza e da superficie en 

que se aplica sobre o efecto que produce. 

 Toma e tabulación de datos para deducir a relación entre presión, forza e superficie. 

 Utilización do modelo cinético-molecular para interpretar os fenómenos de presión en 

líquidos e gases. 

 Recoñecemento, en exemplos de máquinas térmicas, da influencia da presión dos gases 

no seu funcionamento. 

 Recoñecemento mediante exemplos idealizados, da diferenza entre masa e peso dun 

corpo, comprobando que o valor de este último depende da súa situación respecto a o centro 

da terra. 

 Identificación e análise de situacións da vida cotiá nas que se produzan transformacións 

de enerxía. 

 Análise de transformacións enerxéticas producidas en aparatos de uso frecuente, 

cuantificando os valores das enerxías postas en xogo razoadamente. 

 Establecer razoadamente, mediante experiencias idealizadas, os posibles factores que 

inflúen na cuantificación da enerxía cinética e da enerxía potencial gravitatoria. 

 Recoñecemento en casos sinxelos da conservación da enerxía, aplicando este principio 

de conservación a situacións de interese práctico. 

 Recoñecemento en casos sinxelos da vida real da enerxía transformada nunha máquina, 

cuantificando os seus valores e analizando o rendemento. 

 Resolución de problemas de dificultade crecente relativos ó traballo e a potencia 

mecánica desenvolvidos por un ser o unha máquina. 

 Utilización de técnicas de resolución de problemas de dificultade crecente relativos á 

cuantificación dalgúns aspectos da calor. 

 Comentarios críticos sobre artigos que garden relación coa utilización da enerxía, a súa 

conservación e incidencia no medio. 

 Comprobar en experiencias idealizadas, xustificando razoadamente, a conservación da 

masa nunha reacción química, calculando cuantitativamente os seus valores. 

 Preparación de disolucións expresando cualitativamente a súa composición e analizando 

a importancia que estas xogan na vida cotiá. 
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 Consulta de fontes de información escritas e audiovisuais sobre reaccións químicas 

relevantes. 

 Execución de reaccións químicas controladas, rexistrando e procesando os datos. 

 Deseño e realización de reaccións químicas de interese na vida cotiá. 

 Realización de reacciones químicas facendo cálculos estequiométricos coas sustancias 

que interveñen. 

 Elaboración de informes e realización de debates sobre os traballos realizados. 

 Observación e clasificación dalgunhas reaccións químicas que ocorren ó noso redor. 

 Utilización dunha escala para medir o pH. 

 Uso de modelos mecánicos (esferiñas e paliños…) para xustificar os enlaces no carbono. 

Extensión destes modelos á representación espacial dos compostos carbonados. 

 Recoñecemento da gran importancia da química do carbono na sociedade actual e 

valoración da súa incidencia no Medio Ambiente. 

 

Actitudes 

 Potenciar o traballo en equipo, valorando a aportación persoal de cada individuo no 

proxecto deseñando. 

 Respecto cara as normas de seguridade e de coidado no lugar de traballo e co 

material utilizado. 

 Recoñecemento da importancia da medida e da súa incidencia na elaboración dun 

modelo científico. 

 Disposición e formulación de interrogantes, toma e tabulación de datos, feitos e 

fenómenos que suceden o noso redor. 

 Valorar a actitude e perseveranza e risco do traballo dos científicos para explicar 

interrogantes que se formula a humanidade. 

 Recoñecemento e valoración da importancia do movemento ó logo da historia da 

humanidade. 

 Valoración crítica das vantaxes e inconvenientes que conleva a rapidez dun 

movemento, aceptando as normas que incidan na seguridade vial. 

 Valoración do coñecemento científico como factor de progreso. 

 Fomentar o interese en recadar informacións históricas sobre a evolución das 

explicacións científicas a problemas formulados pola humanidade. 

 Valoración do emprego da enerxía como factor importante no progreso da 

humanidade. 

 Fomentar o respecto cara o entorno mediante o emprego das enerxías máis axeitadas 

cara a súa conservación. 

 Recoñecemento e valoración dos recursos enerxéticos nas relacións dos pobos para 

fomentar o seu desenvolvemento e convivencia. 

 Toma de conciencia sobre a influencia das transformación das sustancias na vida 

diaria e no desenvolvemento industrial, sanitario, etc.. dun pais. 

 Fomentar o sentido crítico cara os descubrimentos da Ciencia e os progresos que 

conleva.  

 Valoración da necesidade do intercambio científico entre pobos como factor de 

progreso e convivencia pacífica. 

 Respecto polas normas de almacenamento e vertido de produtos e materiais químicos. 

 Toma de conciencia da peligrosidade dos vertidos industriais sobre o Medio Ambiente. 

 Valoración crítica dos efectos das transformacións químicas e dos produtos que 

orixinan, sobre o entorno e sobre nos mesmos, analizando as medidas que se establezan ó 

respecto. 

 Valoración dunha actitude positiva cara á conservación do medio contribuíndo 

persoalmente no seu logro. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Recoñecer o carácter relativo do movemento, describir movementos comúns da vida 

cotiá e valorar a importancia do seu estudo no xurdimento da ciencia moderna. 

 Identificar o papel das forzas como causa dos cambios de movemento e das presións, 

así como recoñecer e representar as principais forzas presentes en situacións do contorno. 

 Empregar modelos para xustificar as observacións celestes e comparar as súas 
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interpretacións, así como valorar as implicacións históricas do enfrontamento entre elas. 

 Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, os movementos no sistema 

solar, os satélites artificiais e as naves espaciais, e analizar de forma crítica as contribucións da 

ciencia espacial. 

 Aplicar o principio de conservación da enerxía á comprensión das transformacións e 

das transferencias enerxéticas en situacións prácticas da vida diaria e analizar os problemas 

asociados coa súa obtención e uso. 

 Identificar as características dos elementos químicos máis representativos da táboa 

periódica e predicir o seu comportamento químico. 

 Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos existentes así como a formación 

de macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. 

 Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas das reaccións de combustión e valorar 

a súa influencia no incremento do efecto invernadoiro. 

 Analizar os problemas e desafíos, aos cales se enfronta a humanidade globalmente, o 

papel da ciencia e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para resolvelos e 

avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

No coñecemento e a interacción co mundo físico 

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou cuantitativas 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos nos que interveñen varios factores. 

 Entender e aplicar o traballo científico. 

 Interpretar as probas e conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e 

tecnolóxica teñen no medio ambiente. 

 Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as 

solucións que se están buscando para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento 

sostible. 

 

Competencia matemática 

 Empregar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais. 

 Empregar a linguaxe matemática para analizar causas e consecuencias. 

 Empregar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Aplicar as formas específicas que ten o traballo científico para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e presentar a información. 

 Empregar e producir na aprendizaxe da área esquemas, mapas conceptuais, informes, 

memorias… 

 Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para se comunicar, recoller 

información, retroalimentala, simular e visualizar situacións e obter e tratar datos. 

 

Social e cidadá 

 Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para 

comprender o xeito no que evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas ou o medio ambiente. 

 

Na comunicación lingüística 

 Empregar a terminoloxía axeitada na construción de textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza. 

 

Para aprender a aprender 
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 Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para comprender as 

información procedentes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Desenvolver un espírito crítico. Facer fronte a problemas abertos, participar na  

tentativa de solucións. 

 Desenvolver a capacidade para analizar situacións valorando os factores que incidiron 

neles e as consecuencias que poden ter. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado concíbese na práctica do seguinte 

modo: 

Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno, na situación inicial e 

particularidades. 

Integradora, contemplase a existencia de diferentes grupos e situacións. 

Cualitativa, na medida na que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada 

situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de aprendizaxe do 

alumno, no so os de carácter cognitivo. 

Orientadora, dado que aporta o alumno/a a información precisa para mellorar a súa 

aprendizaxe e adquirir estratexias adecuadas. 

Continua, xa que atende o aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 

momentos e fases. Dita continuidade entendese en todo o seu conxunto (todo o curso). 

O proceso de avaliación consistirá en tres fases: 

Avaliación inicial do alumno ao principio do curso que permitirá determinar a situación de 

cada alumno, afinando a programación en función de dita avaliación. 

Avaliación formativa durante todo o proceso, recollida dos datos mediante probas, 

traballos, caderno de clase, etc. 

Avaliación sumativa ao final dun tema o bloque. 

 

Instrumentos de Avaliación para 3º e 4º 

 

Probas escritas 

As probas escritas constarán en xeral de exercicios e cuestións (tanto teóricas como 

referidas a actividades prácticas) das unidades didácticas do programa, tomando como nivel 

de referencia o que marcan os contidos mínimos (ou criterios de avaliación). Será necesario 

acadar como mínimo un 4 para ter dereito ao cálculo da cualificación. Dentro dunha avaliación, 

o alumnado que non supere a primeira das probas escritas terá a posibilidade de recuperala na 

seguinte, e non se terá en conta a nota da anterior. Desta maneira se valora a progresión na 

adquisición dos contidos.  

Na medida do posible, o alumnado realizará unha proba escrita por cada unha ou dúas 

unidades didácticas, de xeito que se realicen como mínimo dúas probas cada avaliación, 

quedando a criterio do profesor/a da materia se é ou non necesario facer máis probas.  

 

Observación do traballo diario na clase 

No traballo diario inclúense as seguintes actividades: 

As intervencións na clase 

A realización dos exercicios 

A preparación de resumes 

As exposicións orais 

A participación na elaboración de traballos en grupo e na posta en común de resultados 

A realización de exercicios numéricos, actividades e cuestións teóricas 

A atención ás intervencións dos compañeiros e o profesor 

A actitude positiva cara á materia (interese en aprender, axudar aos compañeiros…). 

 

Prácticas de laboratorio. 

Na medida do posible trataremos de realizar unha actividade de laboratorio por cada 

avaliación. As prácticas realizarámnse en grupos de dous ou tres alumnos, en función do 

tamaño do grupo e do espazo e material disponible no laboratorio. Ao término da actividade, o 
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alumnado deberá entregar un informe de laboratorio que se evaluará de xeito individual 

 

Medidas de recuperación: 

O alumnado que non teña superado algunha das avaliacións terá a oportunidade de facer 

una proba de recuperación ao final do curso na que se examinará da parte ou partes que teña 

pendentes por aprobar. Para aprobar o curso cómpre ter as tres avaliacións aprobadas. Se 

queda algunha pendente se poderá compensar coas notas das outras avaliacións, sempre e 

cando a nota da ou das suspensas non sexa inferior a 4. No caso de non superala terá que 

realizar un exame de toda a materia na convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación de cada avaliación determinarase da seguinte maneira: 

O 80% da cualificación será a media aritmética das notas das probas escritas realizadas. 

É preciso ter como mínimo o 40% (4 sobre 10) da puntuación máxima nas probas para ter 

dereito ao cálculo da nota. 

O 20% restante terá en conta o traballo diario e as prácticas de laboratorio. 

A media ponderada resultante debe ser 5 como mínimo para que o alumno sexa 

declarado apto. 

Será valorada positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas,... todo o que 

axude a clarificar a exposición. 

Terán penalización os erros de cálculo e os fallos nas notacións (non indicar vectores, 

non escribir correctamente unha fórmula ou as unidades dunha magnitude física,...). 

 

                                        

Informática 
 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Esta materia contribuirá á adquisición das competencias básicas desde a organización da 

materia, da estructura conceptual, da metodoloxía empregada e das actitudes e valores 

promovidos. 

Competencia en comunicación lingüística 

Acadarase esta competencia mediante a adquisición dun vocabulario propio empregado 

na busca, análise, selección, resumo e comunicación da información, ao que contribúen tamén 

a lectura, interpretación e redacción de informes e documentos. 

Coidarase o emprego correcto da linguaxe oral e escrita, esta última tanto desde o punto 

de vista ortográfico mo caligráfico. 

Desenvolverse diante de fontes de información e situacións comunicativas diversas 

consolida as destrezas lectoras e implica a composición de textos con diferentes finalidades 

comunicativas e o uso funcional das linguas estranxeiras que se empregan na interacción 

propia das comunidades virtuais. 

 

Competencia matemática 

O emprego de follas de cálculo, e outras ferramentas similares, contribuirá a mellorar 

esta competencia mediante a adquisición de destrezas que permitan a utilización destas 

aplicacións informáticas á resolución de problemas. 

Por outra parte, a utilización de aplicacións interactivas permite formular e comprobar 

hipóteses acerca dos cambios producidos pola modificación de datos en escenarios diversos. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Empregarase esta área para mellorar o acceso á información sobre o mundo físico por 

medio das ferramentas informáticas apropiadas. Este acceso á información ten que ser 

educado para valorala desde un punto de vista crítico. 

Á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

contribúese en tanto que proporciona destrezas coas que se pode obter información cualitativa 

e cuantitativa para a resolución de problemas sobre o espazo físico. A interacción con 

aplicacións de simulación facilita a observación de procesos cuxa reprodución resulta 

especialmente difícil ou perigosa e proporciona unha mellor comprensión dos fenómenos 
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físicos. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

Esta materia contribúe de maneira plena á adquisición da competencia referida ao 

tratamento da información e competencia dixital, imprescindible para desenvolverse nun 

mundo que cambia, e que nos cambia, empuxado polo constante fluxo de información xerado 

e transmitido mediante unhas tecnoloxías da información cada vez máis potentes e 

omnipresentes. 

Na sociedade da información, as tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen ás 

persoas a posibilidade de se converter en creadoras e difusoras de coñecemento a través da 

súa comunicación con outras xentes conectadas por medio de redes de información. A 

adaptación ao ritmo evolutivo da sociedade do coñecemento require que a educación 

obrigatoria dote o alumnado dunha competencia en que os coñecementos de índole tecnolóxica 

se poñan ao servizo dunhas destrezas que lle sirvan para acceder á información utilizando 

unha multiplicidade de dispositivos e sendo quen de seleccionar os datos relevantes para 

poñelos en relación cos seus coñecementos previos e xerar bloques de coñecemento máis 

complexos. Os contidos da materia de informática contribúen en alto grao á consecución deste 

compoñente da competencia. 

O alumnado, pois, debe desenvolver a capacidade para integrar informacións, 

reelaboralas e producir documentos en diversos formatos, e de comunicarse con outras 

persoas, sexa por medios telemáticos ou convencionais. Estas actividades deben favorecer o 

fortalecemento do pensamento crítico ante as producións alleas e propias, a utilización da 

creatividade na elaboración de novos contidos e a aplicación das destrezas comunicativas en 

diferentes contextos. Incorporar o intercambio de contidos aos comportamentos cotiáns será 

posible grazas á adquisición de condutas tendentes a manter contornos seguros. Permitirá, así 

mesmo, proxectar cara ao futuro os coñecementos adquiridos na fase escolar e fomentará a 

valoración crítica dos avances tecnolóxicos e das modificacións sociais que estes produzan. 

Os coñecementos de tipo técnico, polo tanto, deben servir para o desenvolvemento de 

destrezas e actitudes que posibiliten a localización e interpretación da información, utilizándoa 

para comunicala, evitando a exclusión de persoas e grupos, e para acceder á crecente oferta 

de servizos da sociedade do coñecemento. 

 

Competencia social e cidadá 

A contribución á adquisición da competencia social e cidadá céntrase en que as destrezas 

de busca, obtención, rexistro, interpretación e análise permiten acceder en tempo real ás 

fontes de información requiridas para unha correcta interpretación dos fenómenos sociais e 

históricos que conforman a visión da actualidade. Múltiples perspectivas favorecerán a 

adquisición dunha conciencia cidadá comprometida na mellora da súa propia realidade social. 

Compartir ideas e opinións a través da participación en redes sociais, brinda unhas 

posibilidades insospeitadas para intervir na vida cidadá e acceder a servizos relacionados coa 

administración dixital nas súas diversas facetas. 

 

Competencia cultural e artística 

Ademais, a materia contribúe de maneira parcial á adquisición da competencia cultural e 

artística porque facilita o acceso ás manifestacións culturais e potencia a expresión do 

alumnado mediante algúns códigos artísticos. O acceso ás manifestacións de arte dixital e á 

información sobre obras artísticas non dixitais, fisicamente inaccesibles, a captación de 

contidos multimedia e o seu tratamento, así como a creación de novos contidos que integren 

informacións en diferentes linguaxes, enriquecen a imaxinación, aumentan a creatividade e 

contribúen á adopción de convencións compositivas e expresivas baseadas no coñecemento 

artístico. 

 

Competencia para aprender a aprender 

A contribución á adquisición da competencia para aprender a aprender está relacionada 

co acceso e a interacción en contornos virtuais de aprendizaxe, que facilita a aprendizaxe 

autónoma unha vez finalizada a escolaridade obrigatoria. Neste empeño contribúe 

decisivamente a capacidade para obter información, transformala en coñecemento propio e 

comunicar o aprendido poñéndoo en común con outras persoas ou grupos. 
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Autonomía e iniciativa persoal 

Tentarase que os alumnos tomen conciencia dos valores relacionados coa adquisición da 

conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a 

responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a creatividade, 

a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os 

problemas, así como a capacidade de demorar a satisfacción inmediata, de aprender dos erros 

e de asumir riscos. 

Promoveranse e potenciaranse, polo tanto, as habilidades sociais para relacionarse, para 

cooperar e para traballar en equipo, para poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos 

demais, dialogar e negociar, a asertividade para comunicarlles adecuadamente ás outras 

persoas as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. 

Tamén se potenciarán aquelas habilidades e actitudes relacionadas co liderado de 

proxectos, que inclúen a autoestima, a empatía, o espírito de superación, as habilidades para o 

diálogo e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a capacidade de afirmar e 

defender dereitos ou a asunción de riscos. 

A informática contribúe, por último, á competencia de autonomía e iniciativa persoal na 

medida en que un contorno tecnolóxico cambiante esixe unha constante adaptación. A 

aparición de novos dispositivos e das aplicacións asociadas, os novos campos de coñecemento, 

a variabilidade dos contornos de traballo e dos contextos de comunicación esixen a 

reformulación de estratexias e a adopción de novos puntos de vista que posibiliten a resolución 

de situacións multifacéticas progresivamente máis complexas. 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA  

 Utilizar os servizos telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, 

entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a saúde ou 

o comercio, valorando en que medida cobren estas necesidades e se o fan de forma apropiada. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e a conveniencia de 

recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización. 

 Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, achegando as súas 

competencias ao seu crecemento e adoptando as actitudes de respecto, participación, esforzo 

e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas. 

 Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons e manexar as 

funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, do son e da 

imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia con 

finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa. 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír e expresar unidades 

complexas de coñecemento en forma de presentacións electrónicas, aplicándoas en modo 

local, para apoiar un discurso ou, en modo remoto, como síntese ou guión que facilite a 

difusión de unidades de coñecemento elaboradas.  

 Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para 

elaborar contidos propios e publicalos na web, utilizando medios que posibiliten a interacción 

(formularios, enquisas, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión de elementos 

multimedia decidindo a forma en que se poñen á disposición do resto de persoas usuarias. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas alternativas existentes 

para compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións 

propias. 

 Comprender a importancia de reforzar as condutas de seguridade activa e pasiva que 

posibiliten a protección dos datos e a persoal nas interaccións na internet. 

 Coñecer os paquetes de aplicacións en rede, os sistemas de almacenamento remotos 

e os posibles sistemas operativos na internet que faciliten a súa mobilidade e a independencia 

dun equipamento localizado espacialmente. 

 

 

INFORMÁTICA (3º ESO) 
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Unidade 0: Mecanografía 

 

OBXECTIVOS 

 Adquirir habilidade mecanográfica suficiente para desenvolver con menor esforzo e 

maior eficacia o traballo estritamente informático. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 método mecanográfico. 

 

Procedementos 

 Emprego correcto do método mecanográfico. 

 Manexo de todos os dedos para unha correcta utilización do teclado. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

O traballo metódico e repetitivo pode mellorar a capacidade de atención do 

alumnado. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Determinar os avances do alumnado en corrección e tempo, empregando todos os 

dedos para a escritura de textos. 

 

 

Unidade 1: Tratamento da información 

 

OBXECTIVOS 

 

 Manexar as ferramentas máis importantes dun procesador de textos. 

 Empregar con soltura unha folla de cálculo. 

 Iniciarse na utilización dunha base de datos. 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades complexas 

de coñecemento en forma de presentacións electrónicas. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Procesador de textos. 

 Fólla de cálculo. 

 Bases de datos. 

 

Procedementos 

 Familiarización co contorno de traballo dun procesador de texto. 

 Manexo das principais funcións dunha folla de cálculo. 

 Toma de contacto co manexo das bases de datos. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 
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 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

A capacidade de creación de ficheiros para a presentación de contidos pode ser 

aplicada a todos os aspectos do seu traballo académico e do seu contorno de lecer. A 

orientación que o profesor pode dar aos alumnos sobre os contidos que deben abordar nos 

seus traballos de presentación influirá directamente no tratamento de contidos 

extraacadémicos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Elaborar textos cun procesador de textos, modificando e adaptando formatos e 

propiedades. 

 Empregar follas de cálculo para o manexo de datos e a elaboración de gráficos. 

 Manexar bases de datos para traballar con cantidades grandes de datos. 

 

 

Unidade 2: Presentación de contidos 

 

OBXECTIVOS 

 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades 

complexas de coñecemento en forma de presentacións electrónicas. 

 Utilizar as presentacións electrónicas para apoiar discursos en contornos locais ou 

para ser compartidas pola web. 

 Manexar con soltura distintas ferramentas de software para elaborar 

presentacións electrónicas, valorando as vantaxes do uso do software libre fronte 

ao software comercial. 

 Utilizar os programas editores de presentacións electrónicas para converter 

ficheiros dun formato a outro. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Definición de presentación electrónica, formatos e extensións de ficheiros. 

 Elementos do contorno de traballo do programa libre OpenOffice.org Impress. 

 Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Elementos compoñentes dunha presentación. Deseño de modelos e inserción de 

obxectos. 

 Proceso de creación dunha presentación.  

 Interacción co usuario nas presentacións. 

 Publicación e formatos de saída das presentacións electrónicas. 

 

Procedementos 

 Familiarización co contorno de traballo dun programa de presentacións. 

 Creación de guións previos respectando unhas pautas de deseño. 

 Utilización de modelos preestablecidos para a creación de presentacións. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas 

producións propias. 

 Creación de presentacións incluíndo elementos textuais, numéricos e gráficos. 

Animación e publicación das mesmas. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 
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 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao 

uso fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

A capacidade de creación de ficheiros para a presentación de contidos pode ser 

aplicada a todos os aspectos do seu traballo académico e do seu contorno de lecer. A 

orientación que o profesor pode dar aos alumnos sobre os contidos que deben abordar nos 

seus traballos de presentación influirá directamente no tratamento de contidos 

extraacadémicos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a utilidade dunha presentación e diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

 Manexar con soltura software de creación de presentacións. 

 Aplicar criterios axeitados ao deseño das súas presentacións. 

 Elaborar modelos de presentacións para seren empregados en novos proxectos. 

 Integrar correctamente os elementos que forman parte dunha presentación.  

 Utilizar a animación e a interacción para aumentar a calidade do traballo con 

presentacións. 

 Publicar en distintos formatos unha presentación electrónica. 

 

 

Unidade 3: Tratamento de imaxes 

 

OBXECTIVOS 

 Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual. 

 Manexar as funcións principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa. 

 Traballar con soltura con ficheiros de imaxe rasterizada ou mapas de bits, coñecendo 

as súas principais características e os distintos formatos de almacenaxe. 

 Recoñecer as propiedades dos ficheiros de imaxe vectorial, as súas aplicacións e os 

elementos básicos de deseño gráfico. 

 Coñecer o proceso de produción gráfica e a obtención dos distintos soportes físicos. 

 Valorar as posibilidades do software libre para o tratamento da imaxe dixital e o 

gráfico vectorial. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenaxe. 

 Características básicas da imaxe dixital. Saturación, luminosidade e brillo. Tamaño 

e resolución da imaxe dixital. 

 Imaxe rasterizada e imaxe dixital. 

 Tratamento básico da imaxe dixital con software libre. Os formatos básicos e a 

súa aplicación.  

 Ferramentas básicas do tratamento da imaxe dixital. O traballo con capas e os 

efectos artísticos. 

 Elementos, trazados e figuras xeométricas fundamentais no deseño por 

ordenador. A cor e a edición gráfica. 

 Software libre e periféricos para a produción artística. 

 Arte final e saída a diferentes soportes físicos. 

 

Procedementos 

 Obtención de imaxes dixitais desde unha cámara fotográfica ou desde un escáner. 

 Traspaso de fotografías entre dispositivos. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dunha imaxe: cambio de tamaño e 

recorte dalgunhas zonas. Aplicación de efectos dixitais e retoque dixital da imaxe. 
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 Proceso de deseño. Elección de elementos, cores, textos e formas. 

 Instalación do software necesario para a realización das tarefas de retoque e 

deseño dixital. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas imaxes 

dixitais. 

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e 

transmisión de ficheiros fotográficos. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao 

uso fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Coñecer as principais características técnicas dos distintos dispositivos de imaxe 

permítenos ter criterio á hora de seleccionar un produto e evitar que nos inflúan as 

operacións de márketing. Con frecuencia mercamos produtos sen coñecer en profundidade 

os seus datos técnicos e desaproveitamos todas as posibilidades que nos ofrecen. O 

estudo desta unidade aportará aos alumnos numerosa información para obter un mellor 

rendemento de produtos tales como cámaras fotográficas, teléfonos móbiles ou 

dispositivos MP4. 

As tarefas e explicacións realizaranse empregando software libre e gratuíto, sobre 

todo os programas Gimp e Inkscape. Concienciarase así aoo alumno sobre a ilegalidade do 

uso de software comercial sen a correspondente licenza, dándolle a coñecer outras 

alternativas gratuítas, contribúe á formación en valores do individuo. 

O pulo dado á utilización da imaxe dixital en soportes informáticos redunda nunha 

concienciación ambiental, posto que se evita a impresión en papel de todos os documentos 

que se manexan. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer as principais características dos dispositivos de captura de imaxes. 

 Diferenciar os dispositivos de almacenaxe das imaxes dixitais. 

 Comprender e saber explicar os parámetros básicos dunha imaxe dixital. 

 Recoñecer os principais formatos de ficheiros de fotografía dixital, a súa extensión e as 

súas características. 

 Manexar con soltura as ferramentas básicas de edición de fotografía dixital. 

 Diferenciar as características dunha imaxe vectorial das dunha imaxe de mapa de bits. 

 Coñecer os elementos básicos do deseño dixital e manexar as ferramentas para os 

crear.  

 Coñecer as fases do proceso de deseño e a arte final.  

 

 

Unidade 4: Montaxes multimedia 

 

OBXECTIVOS 

 Coñecer as principais características do audio dixital e os distintos formatos ou tipos de 

ficheiros existentes. Realizar capturas e gravacións de sons desde diversas fontes. Editar 

ficheiros de audio. 

 Comprender e manexar ferramentas do vídeo dixital e os distintos tipos de formato 

existentes. 

 Comprender e manexar ferramentas que posibiliten todo o proceso de captura, edición 

e montaxe de fragmentos de vídeo con audio e gravalos en soporte físico. 

 Coñecer e saber explicar que son as aplicacións multimedia interactivas e poñer 

exemplos das mesmas. 

 Utilizar correctamente e de forma legal os programas de intercambio de ficheiros 

multimedia. 

 

CONTIDOS 



357 

 

 

Conceptos 

 Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes. 

 Características e formatos do son dixital. 

 Edición de audio e efectos de son. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos 

multimedia. 

 Edición e creación de menús DVD. Exportación a medios físicos das producións 

dixitais.  

 Aplicacións multimedia interactivas. 

 Redes de intercambio de ficheiros multimedia. 

 

Procedementos 

 Realización de capturas e gravación de sons con ferramentas multimedia sinxelas. 

 Realización de cálculos que xustifiquen o tamaño das producións de audio e vídeo. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dos ficheiros de son aplicando efectos 

dixitais. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 

propias. 

 Práctica de todo o proceso de creación multimedia, desde a captura do vídeo, a 

edición e a composición ata a saída a soportes físicos. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas producións 

multimedia. 

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e 

transmisión de ficheiros de audio e vídeo. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para integrar en producións propias. 

 Análise e creación dunha opinión ante o uso de programas de intercambio de 

ficheiros para cometer actos de pirataría e infracción dos dereitos de autor. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Vivimos nunha sociedade multimedia na que as mensaxes que mellor captan a 

atención dos consumidores son aquelas que utilizan a imaxe en movemento e o audio. 

Unha vez proporcionadas ao alumno as ferramentas que lle permitan crear as súas 

montaxes multimedia, este valorará a dificultade do traballo e poderá xulgar mellor as 

mensaxes audiovisuais que reciba. 

Actualmente a filosofía imperante entre os usuarios das redes P2P é aquela na que 

todo vale para conseguir a derradeira película, o último xogo de ordenador ou as cancións 

dos cantantes favoritos. A conciencia xeral exculpa estas prácticas que infrinxen os 

dereitos de autor e os usuarios prefiren pensar que non cometen delito ningún para así 

poder continuar a levar a cabo descargas masivas. Desde o estudo destas redes e da 

legalidade vixente debemos formar en valores os nosos alumnos e conciencialos do 

prexuízo que causa este tipo de prácticas. Os alumnos deben formar a súa propia opinión 

e propoñer solucións ante este grave problema. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer as principais características dos ficheiros de audio. Cálculo de parámetros 

fundamentais. 

 Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de audio. 

 Manexar ferramentas básicas de edición de son. 

 Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de vídeo dixital, as súas extensións e 

características.  

 Coñecer os distintos dispositivos de captura de vídeo. 
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 Manexar con soltura as ferramentas básicas de captura, edición e produción 

multimedia. 

 Diferenciar as distintas fases da produción multimedia manexando ferramentas de 

autoría DVD e gravar a soporte físico. 

 Comprender a utilidade das aplicacións multimedia interactivas e poñer exemplos 

das mesmas. 

 Coñecer os programas de intercambio de ficheiros e os aspectos legais da súa 

utilización. 

 

 

Unidade 5: Sistemas operativos 

 

OBXECTIVOS 

 Comprender as funcións dun sistema operativo e a relación existente entre a evolución 

do hardware e a destes programas. 

 Manexar con soltura as principais ferramentas e opcións de configuración dos sistemas 

operativos Windows e Linux. 

 Entender a filosofía do software libre e coñecer os traballos que se realizan na súa 

comunidade autónoma en relación coa distribución de versións propias de Linux. 

 Manexar as unidades de almacenaxe e diferenciar a súa estrutura física da súa 

estrutura lóxica. 

 Adquirir hábitos saudables e de seguridade no manexo dos equipos informáticos. 

 Profundar no manexo de aplicacións informáticas. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Definición de sistema operativo, funcións e historia. 

 Windows XP. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. O intérprete de 

comandos. 

 Distribucións Linux en España. 

 Linux Ubuntu. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. 

 Estrutura física e lóxica da almacenaxe da información. 

 Consellos de seguridade e hixiene no ordenador. 

 Ferramentas avanzadas do procesador de textos, a folla de cálculo e a base de 

datos. 

 

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos na evolución dos equipos informáticos e os seus 

sistemas operativos. 

 Realización de operacións básicas en Windows desde o contorno gráfico e desde o 

intérprete de comandos. 

 Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 

actividades. 

 Manexo dunha distribución Linux no ordenador persoal desde disco duro 

particionado ou desde LiveCD. 

 Realización dun correcto particionado e formatado de unidades de almacenaxe.  

 Elaboración de documentos ofimáticos con certa complexidade empregando 

ferramentas de libre distribución. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer a orixe dos actuais sistemas informáticos. 

 Confianza na relación de tarefas básicas e tarefas de configuración cos sistemas 

operativos. 

 Disposición favorable á utilización de sistemas operativos e aplicacións de libre 

distribución como alternativa ao uso fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Curiosidade por coñecer as iniciativas de software libre propostas polas distintas 

comunidades autónomas. 

 Interese por poñer en práctica as suxestións e consellos relativos á saúde e á 
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seguridade no uso dos ordenadores. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O estudo dos distintos sistemas operativos existentes no mercado aporta ao alumno 

criterios de selección como consumidor responsable. O uso de software libre fronte ao software 

comercial instalado de forma fraudulenta concienciará os alumnos sobre a importancia do 

consumo responsable e legal. 

Un aspecto importante relacionado coa utilización dos equipos informáticos é o consumo 

enerxético, e durante o desenvolvemento desta unidade daranse ferramentas ao alumno para 

promover o aforro enerxético. 

A implantación dos ordenadores na vida laboral e no tempo de lecer fai que os usuarios 

pasen moito tempo fronte ao ordenador cos conseguintes problemas de saúde que isto pode 

supoñer. Podemos resaltar a epígrafe da unidade dedicada a dar unha serie de consellos 

relacionados coa saúde e coa seguridade no manexo dos ordenadores persoais.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a definición e principais funcións dos sistemas operativos. 

 Investigar a evolución histórica dos ordenadores e do microprocesador. 

 Realizar tarefas sinxelas de instalación e configuración de Windows. 

 Realizar tarefas sinxelas de instalación e configuración de Linux Ubuntu.  

 Diferenciar os compoñentes dunha distribución Linux. 

 Explicar os principios da filosofía do software libre. 

 Diferenciar os distintos tipos de particións dunha unidade de almacenaxe. 

 Realizar correctamente documentos ofimáticos con ferramentas avanzadas. 

 

 

Unidade 6: A web e os seus servicios 

 

OBXECTIVOS 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e 

publicalos na Web utilizando servizos de bitácoras, foros e páxinas wiki. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas maneiras de compartir 

os contidos publicados na Web e aplicalas cando se difundan as producións propias. 

 Comprender o funcionamento de Internet e valorar a repercusión social da súa 

utilización.  

 Utilizar os servizos da Web 2.0 que permiten interaccionar co usuario e realizar 

numerosas tarefas con independencia do equipo local desde o que se traballe. 

 Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón 

tamén como expositor das súas ideas, creacións e inquietudes.  

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Historia e fundamento técnico da rede Internet. 

 Protocolo TCP/IP. 

 A información e comunicación como elementos transformadores do contorno social. 

Internet en España e no mundo.  

 Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, chatrooms, foros, bitácoras, 

wikis e redes sociais.  

 Utilización de aplicacións remotas. Editor de documentos en Internet. 

 Servizos da Web. Formación a distancia e emprego. 

 

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos, xa superados, no desenvolvemento de Internet.  

 Recoñecemento dos parámetros identificativos dun equipo informático conectado a 

Internet. 

 Acceso a un mundo virtual e valoración da súa influencia no contorno social. 

 Participación e creación de comunidades virtuais mediante conversas, foros, wikis, 

bitácoras e servizos de mensaxaría instantánea. 
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 Creación do seu propio espazo nunha rede social para participar activamente nela. 

 Traballo con documentos on-line e incluso con sistemas operativos remotos coa fin 

de aumentar a independencia dos sistemas operativos locais.  

 Análise da infinidade de servizos útiles que ofrece Internet aos seus usuarios, como 

a busca de emprego, a formación a distancia, as compras por Internet ou a comunicación 

coa Administración. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de Internet e os servizos que poderá ofrecer 

no futuro.  

 Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa 

implicación económica.  

 Valoración da utilización de Internet no noso país e comparala coa doutros países 

desenvolvidos. 

 Gusto por empregar os servizos telemáticos axeitados que respondan ás súas 

necesidades de formación, inserción laboral, lecer, comercio ou relacións coa 

Administración. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O manexo de Internet e a optimización dos servizos que nos ofrece fan que hoxe en 

día sexa necesario dispoñer dunha conexión de rede para non ficar atrás no referente á 

sociedade da información. A utilización dos servizos telemáticos que ofrece a 

Administración, así como das aplicacións de busca de emprego, comercio, formación e 

saúde, son a base dunha sociedade avanzada no uso das tecnoloxías da información. A 

educación do consumidor concrétase no uso do comercio electrónico, así como na 

formación en hábitos de seguridade e hixiene que son abordados desde portais 

relacionados coa saúde. En xeral, podemos dicir que os contidos transversais son tratados 

complementariamente ao acceder a sitios web que conteñen información sobre eles e non 

directamente relacionada cos contidos da unidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a terminoloxía básica e o funcionamento de Internet. Protocolos de 

comunicación. 

 Definir que é unha comunidade virtual e participar nas súas distintas formas. 

Crear e xestionar un foro, unha páxina wiki e un blogue. Utilizar correctamente os 

distintos servizos de mensaxaría instantánea. 

 Coñecer a terminoloxía utilizada nas distintas comunidades virtuais.  

 Realizar traballos con documentos remotos. 

 Comprender o funcionamento e a utilidade dos principais servizos telemáticos de 

Internet. 

 

 

Unidade 7: Un mundo de descargas 

 

OBXECTIVOS 

 Utilizar os servizos telemáticos para responder ás súas necesidades de lecer, valorando 

en que medida cobren estas necesidades e se o fan de maneira apropiada. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e a conveniencia de 

recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.  

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión das diversas alternativas existentes para 

compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións propias. 

 Coñecer e utilizar os sistemas de almacenaxe remota que facilitan a súa mobilidade e a 

independencia dun equipo localizado espacialmente. 

 Coñecer e utilizar as distintas canles de distribución multimedia e as redes P2P como 

medio para compartir as súas propias producións. 

 

CONTIDOS 
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Conceptos 

 Canles de distribución multimedia. Televisión, vídeo e música por Internet. 

Streaming e VOD (video on demand). 

 Descarga directa de contidos. Funcionamento e principais servidores actuais. 

 Software xestor de descargas. Usos e principais programas. 

 Almacenaxe remota. Principais sitios web con discos duros virtuais. 

 Redes P2P. Tipos de redes e utilización dos principais programas clientes. 

 

Procedementos 

 Análise dos sitios de lecer e utilización dos servizos que ofrecen. 

 Uso de aplicacións e tecnoloxías que permitan a difusión das súas propias 

producións.  

 Instalación e utilización de software xestor de descargas, valorando e creando a súa 

propia opinión sobre as vantaxes da súa utilización.  

 Usos de servizos para almacenaxe remota e servidores de descarga como medio 

para se independizar dun disco duro local e difundir as súas propias producións.  

 Análise do funcionamento das distintas redes P2P empregando os programas 

clientes máis populares. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento das canles de distribución multimedia en 

Internet valorando as posibilidades de lecer que ofrece a rede na actualidade. 

 Gusto pola utilización das tecnoloxías de streaming como medio de difusión das 

producións propias. 

 Respecto dos dereitos de propiedade sobre producións multimedia que se atopan na 

rede adquirindo a cultura da produción libre fronte ao uso ilexítimo das producións 

comerciais. 

 Valorar as grandes posibilidades que ofrecen os servizos de almacenaxe remota e 

os futuros sistemas operativos on-line.  

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Internet é un recurso que, correctamente utilizado, nos axuda a cubrir necesidades 

de lecer, formación, emprego, etc., mais ten a peculiaridade de que, paralelamente, 

ofrece servizos menos recomendables sen importar a idade do usuario. A formación sobre 

a técnica empregada e a educación en valores axudará os nosos alumnos a saber rexeitar 

os contidos menos desexables. 

A facilidade coa que un alumno pode acceder á pornografía na rede, a producións de 

vídeo pouco desexables e a recursos ilegais pode confundir un adolescente que se está a 

formar e está a crear os seus propios valores. Desde esta materia e sobre todo nesta 

unidade referida ao mundo das descargas debemos dar recursos técnicos que permitan ao 

alumno rexeitar estes contidos en función das súas convicións morais e éticas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer os principais servizos de lecer que ofrece a rede: televisión, vídeo e 

música por Internet, empregando con soltura os sitios web máis populares que os ofrecen. 

 Definir a descarga directa diferenciándoa doutros sistemas de difusión de 

ficheiros. 

 Comprender a utilidade dun software xestor de descargas. 

 Recoñecer un sistema de almacenaxe remota valorando os servizos que ofrece. 

 Coñecer os distintos tipos de redes P2P e as aplicacións que as empregan. 

 

 

 

INFORMÁTICA (4º ESO) 

 

Unidade 0: Mecanografía 

 

OBXECTIVOS 

 Adquirir habilidade mecanográfica suficiente para desenvolver con menor esforzo e 
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maior eficacia o traballo estrictamente informático. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 método mecanográfico. 

 

Procedementos 

 Emprego correcto do método mecanográfico. 

 Manexo de todos os dedos para unha correcta utilización do teclado. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O traballo metódico e repetitivo pode mellorar a capacidade de atención do 

alumnado. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Determinar os avances do alumnado en corrección e tempo, empregando todos os 

dedos para a escritura de textos. 

 

 

Unidade 1: Tratamento da información 

 

OBXECTIVOS 

 Manexar as ferramentas máis importantes dun procesador de textos. 

 Empregar con soltura unha folla de cálculo. 

 Iniciarse na utilización dunha base de datos. 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades complexas 

de coñecemento en forma de presentacións electrónicas. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Procesador de textos. 

 Fólla de cálculo. 

 Bases de datos. 

 

Procedementos 

 Familiarización co contorno de traballo dun procesador de texto. 

 Manexo das principais funcións dunha folla de cálculo. 

 Toma de contacto co manexo das bases de datos. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

A capacidade de creación de ficheiros para a presentación de contidos pode ser 

aplicada a todos os aspectos do seu traballo académico e do seu contorno de lecer. A 

orientación que o profesor pode dar aos alumnos sobre os contidos que deben abordar nos 
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seus traballos de presentación influirá directamente no tratamento de contidos 

extraacadémicos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Elaborar textos cun procesador de textos, modificando e adaptando formatos e 

propiedades. 

 Empregar follas de cálculo para o manexo de datos e a elaboración de gráficos. 

 Manexar bases de datos para traballar con cantidades grandes de datos. 

 

 

Unidade 2: Presentación de contidos 

 

OBXECTIVOS 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades complexas 

de coñecemento en forma de presentacións electrónicas. 

 Utilizar as presentacións electrónicas para apoiar discursos en contornos locais ou para 

ser compartidas pola web. 

 Manexar con soltura distintas ferramentas de software para elaborar presentacións 

electrónicas, valorando as vantaxes do uso do software libre fronte ao software comercial. 

 Utilizar os programas editores de presentacións electrónicas para converter ficheiros 

dun formato a outro. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Definición de presentación electrónica, formatos e extensións de ficheiros. 

 Elementos do contorno de traballo do programa libre OpenOffice.org Impress. 

 Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Elementos compoñentes dunha presentación. Deseño de modelos e inserción de 

obxectos. 

 Proceso de creación dunha presentación.  

 Interacción co usuario nas presentacións. 

 Publicación e formatos de saída das presentacións electrónicas. 

 

Procedementos 

 Familiarización co contorno de traballo dun programa de presentacións. 

 Creación de guións previos respectando unhas pautas de deseño. 

 Utilización de modelos preestablecidos para a creación de presentacións. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 

propias. 

 Creación de presentacións incluíndo elementos textuais, numéricos e gráficos. 

Animación e publicación das mesmas. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

A capacidade de creación de ficheiros para a presentación de contidos pode ser 

aplicada a todos os aspectos do seu traballo académico e do seu contorno de lecer. A 

orientación que o profesor pode dar aos alumnos sobre os contidos que deben abordar nos 

seus traballos de presentación influirá directamente no tratamento de contidos 

extraacadémicos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a utilidade dunha presentación e diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

 Manexar con soltura software de creación de presentacións. 

 Aplicar criterios axeitados ao deseño das súas presentacións. 

 Elaborar modelos de presentacións para seren empregados en novos proxectos. 

 Integrar correctamente os elementos que forman parte dunha presentación.  

 Utilizar a animación e a interacción para aumentar a calidade do traballo con 

presentacións. 

 Publicar en distintos formatos unha presentación electrónica. 

 

 

Unidade 3: Tratamento de imaxes 

 

OBXECTIVOS 

 Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual. 

 Manexar as funcións principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa. 

 Traballar con soltura con ficheiros de imaxe rasterizada ou mapas de bits, coñecendo as 

súas principais características e os distintos formatos de almacenaxe. 

 Recoñecer as propiedades dos ficheiros de imaxe vectorial, as súas aplicacións e os 

elementos básicos de deseño gráfico. 

 Coñecer o proceso de produción gráfica e a obtención dos distintos soportes físicos. 

 Valorar as posibilidades do software libre para o tratamento da imaxe dixital e o gráfico 

vectorial. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenaxe. 

 Características básicas da imaxe dixital. Saturación, luminosidade e brillo. Tamaño 

e resolución da imaxe dixital. 

 Imaxe rasterizada e imaxe dixital. 

 Tratamento básico da imaxe dixital con software libre. Os formatos básicos e a súa 

aplicación.  

 Ferramentas básicas do tratamento da imaxe dixital. O traballo con capas e os 

efectos artísticos. 

 Elementos, trazados e figuras xeométricas fundamentais no deseño por ordenador. 

A cor e a edición gráfica. 

 Software libre e periféricos para a produción artística. 

 Arte final e saída a diferentes soportes físicos. 

 

Procedementos 

 Obtención de imaxes dixitais desde unha cámara fotográfica ou desde un escáner. 

 Traspaso de fotografías entre dispositivos. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dunha imaxe: cambio de tamaño e 

recorte dalgunhas zonas. Aplicación de efectos dixitais e retoque dixital da imaxe. 

 Proceso de deseño. Elección de elementos, cores, textos e formas. 

 Instalación do software necesario para a realización das tarefas de retoque e 

deseño dixital. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas imaxes 

dixitais. 

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e 

transmisión de ficheiros fotográficos. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 
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 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Coñecer as principais características técnicas dos distintos dispositivos de imaxe 

permítenos ter criterio á hora de seleccionar un produto e evitar que nos inflúan as 

operacións de márketing. Con frecuencia mercamos produtos sen coñecer en profundidade 

os seus datos técnicos e desaproveitamos todas as posibilidades que nos ofrecen. O 

estudo desta unidade aportará aos alumnos numerosa información para obter un mellor 

rendemento de produtos tales como cámaras fotográficas, teléfonos móbiles ou 

dispositivos MP4. 

As tarefas e explicacións realizaranse empregando software libre e gratuíto, sobre 

todo os programas Gimp e Inkscape. Concienciarase así aoo alumno sobre a ilegalidade do 

uso de software comercial sen a correspondente licenza, dándolle a coñecer outras 

alternativas gratuítas, contribúe á formación en valores do individuo. 

O pulo dado á utilización da imaxe dixital en soportes informáticos redunda nunha 

concienciación ambiental, posto que se evita a impresión en papel de todos os documentos 

que se manexan. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer as principais características dos dispositivos de captura de imaxes. 

 Diferenciar os dispositivos de almacenaxe das imaxes dixitais. 

 Comprender e saber explicar os parámetros básicos dunha imaxe dixital. 

 Recoñecer os principais formatos de ficheiros de fotografía dixital, a súa extensión e as 

súas características. 

 Manexar con soltura as ferramentas básicas de edición de fotografía dixital. 

 Diferenciar as características dunha imaxe vectorial das dunha imaxe de mapa de bits. 

 Coñecer os elementos básicos do deseño dixital e manexar as ferramentas para os 

crear.  

 Coñecer as fases do proceso de deseño e a arte final.  

 

 

Unidade 4: Montaxes multimedia 

 

OBXECTIVOS 

 Coñecer as principais características do audio dixital e os distintos formatos ou tipos de 

ficheiros existentes. Realizar capturas e gravacións de sons desde diversas fontes. Editar 

ficheiros de audio. 

 Comprender e manexar ferramentas do vídeo dixital e os distintos tipos de formato 

existentes. 

 Comprender e manexar ferramentas que posibiliten todo o proceso de captura, edición 

e montaxe de fragmentos de vídeo con audio e gravalos en soporte físico. 

 Coñecer e saber explicar que son as aplicacións multimedia interactivas e poñer 

exemplos das mesmas. 

 Utilizar correctamente e de forma legal os programas de intercambio de ficheiros 

multimedia. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes. 

 Características e formatos do son dixital. 

 Edición de audio e efectos de son. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos 

multimedia. 

 Edición e creación de menús DVD. Exportación a medios físicos das producións 

dixitais.  

 Aplicacións multimedia interactivas. 
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 Redes de intercambio de ficheiros multimedia. 

 

Procedementos 

 Realización de capturas e gravación de sons con ferramentas multimedia sinxelas. 

 Realización de cálculos que xustifiquen o tamaño das producións de audio e vídeo. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dos ficheiros de son aplicando efectos 

dixitais. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 

propias. 

 Práctica de todo o proceso de creación multimedia, desde a captura do vídeo, a 

edición e a composición ata a saída a soportes físicos. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas producións 

multimedia. 

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e 

transmisión de ficheiros de audio e vídeo. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para integrar en producións propias. 

 Análise e creación dunha opinión ante o uso de programas de intercambio de 

ficheiros para cometer actos de pirataría e infracción dos dereitos de autor. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Vivimos nunha sociedade multimedia na que as mensaxes que mellor captan a 

atención dos consumidores son aquelas que utilizan a imaxe en movemento e o audio. 

Unha vez proporcionadas ao alumno as ferramentas que lle permitan crear as súas 

montaxes multimedia, este valorará a dificultade do traballo e poderá xulgar mellor as 

mensaxes audiovisuais que reciba. 

Actualmente a filosofía imperante entre os usuarios das redes P2P é aquela na que 

todo vale para conseguir a derradeira película, o último xogo de ordenador ou as cancións 

dos cantantes favoritos. A conciencia xeral exculpa estas prácticas que infrinxen os 

dereitos de autor e os usuarios prefiren pensar que non cometen delito ningún para así 

poder continuar a levar a cabo descargas masivas. Desde o estudo destas redes e da 

legalidade vixente debemos formar en valores os nosos alumnos e conciencialos do 

prexuízo que causa este tipo de prácticas. Os alumnos deben formar a súa propia opinión 

e propoñer solucións ante este grave problema. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer as principais características dos ficheiros de audio. Cálculo de parámetros 

fundamentais. 

 Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de audio. 

 Manexar ferramentas básicas de edición de son. 

 Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de vídeo dixital, as súas extensións e 

características.  

 Coñecer os distintos dispositivos de captura de vídeo. 

 Manexar con soltura as ferramentas básicas de captura, edición e produción 

multimedia. 

 Diferenciar as distintas fases da produción multimedia manexando ferramentas de 

autoría DVD e gravar a soporte físico. 

 Comprender a utilidade das aplicacións multimedia interactivas e poñer exemplos 

das mesmas. 

 Coñecer os programas de intercambio de ficheiros e os aspectos legais da súa 

utilización. 

 

 

Unidade 5: Redes e seguridade 
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OBXECTIVOS 

 Aplicar técnicas básicas de configuración, mantemento e mellora do funcionamento dun 

ordenador.  

 Distinguir os distintos tipos de conexións entre dispositivos, adquirindo as capacidades 

para realizar estas conexións por si mesmos.  

 Manexar as aplicacións en rede que permiten compartir ficheiros, carpetas e periféricos, 

valorando a utilidade destas ferramentas. 

 Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos 

datos e do propio individuo no traballo en rede e no ordenador local. 

 Valorar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación 

para compartir datos e periféricos. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Redes Informáticas. Tipos de redes. Topoloxías básicas. 

 Conexións de rede. Dispositivos físicos e a súa configuración. 

 Redes sen fíos. Configuración e seguridade. 

 Ferramentas e configuración para compartir carpetas, ficheiros e disposit ivos. 

 Seguridade activa e pasiva en sistemas informáticos. Ameazas á integridade dos 

equipos. Software malicioso. 

 Ferramentas de seguridade. Antivirus, cortalumes, antispam e antiespías. 

 Tecnoloxías de conexión entre dispositivos móbiles. Infravermellos e bluetooth. 

 

Procedementos 

 Creación de redes locais e configuración dun ordenador para acceder a unha rede 

local con distintos sistemas operativos. 

 Creación de grupos de usuarios e cambio dos permisos de acceso á rede. 

 Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 

actividades. 

 Instalación de dispositivos de hardware compartido por rede local. 

 Descarga e instalación de software gratuíto como defensa ante ameazas 

informáticas. 

 Transmisión de datos entre dispositivos móbiles con tecnoloxía bluetooth e 

infravermellos. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento dunha rede local e pola montaxe dunha rede 

propia.  

 Confianza na realización de tarefas de configuración dos dispositivos dunha rede. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Valorar a adopción de condutas de seguridade activa e pasiva. Aplicar medidas de 

control sobre correo masivo e outras ameazas de Internet. 

 Predilección polo uso de software legal, recorrendo antes a ferramentas gratuítas 

que á instalación de software ilegal.  

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Calquera pequena tarefa que realizamos para configurar unha rede doméstica pode 

supoñer o custo dun técnico de non termos a certeza de que o que estamos a facer é o 

correcto. Pola contra, de sabermos configurar correctamente o noso enrutador ADSL ou 

conectar mediante cable dous dispositivos, evitaremos gastos de persoal especializado e visitas 

ao noso fogar. É importante coñecer os dispositivos que existen na creación de redes e os 

distintos tipos de redes existentes. 

Por outro lado, a tecnoloxía existente na actualidade creou novos perigos e posibilidades 

de fraude; o coñecemento dos perigos existentes na rede e do software malicioso permitiranos 

tomar medidas de prevención e protección para manter a salvo os nosos equipos informáticos 

e os nosos datos persoais. 

A electrónica de consumo converteuse na principal opción de gasto para as familias e os 
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mozos da nosa sociedade. Todos queremos posuír o derradeiro gadget (teléfono móbil, cámara 

fotográfica, PDA, consola, etc.), aínda que non entendamos ben as súas funcións. O estudo 

desta unidade axuda a comprender un pouco mellor algunhas das características que ofrecen 

estes aparellos (Wifi, bluetooth, infravermellos, conexión de rede, etc.) e converter os alumnos 

en consumidores un pouco máis responsables, xa que coñecen mellor o que queren adquirir e 

poden cuestionar se realmente o necesitan. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a definición e principais tipos de redes informáticas. 

 Diferenciar os dispositivos de hardware que forman parte das redes locais. 

 Realizar tarefas sinxelas de instalación e configuración de redes con e sen fíos en 

Windows e Linux. 

 Coñecer o procedemento de conexión e compartición de ficheiros, carpetas e 

periféricos en rede. 

 Diferenciar os distintos tipos de ameazas informáticas. Identificación de distintos tipos 

de software malicioso. 

 Explicar distintas técnicas de seguridade activa e pasiva. 

 Coñecer e valorar distintas ferramentas de seguridade como antivirus, cortalumes, 

antispam e antiespías. 

 Diferenciar os distintos tipos de conexión sen fíos en dispositivos móbiles. 

 

 

Unidade 6: Sistemas operativos 

 

OBXECTIVOS 

 Comprender as funcións dun sistema operativo e a relación existente entre a evolución 

do hardware e a destes programas. 

 Manexar con soltura as principais ferramentas e opcións de configuración dos sistemas 

operativos Windows e Linux. 

 Entender a filosofía do software libre e coñecer os traballos que se realizan na súa 

comunidade autónoma en relación coa distribución de versións propias de Linux. 

 Manexar as unidades de almacenaxe e diferenciar a súa estrutura física da súa 

estrutura lóxica. 

 Adquirir hábitos saudables e de seguridade no manexo dos equipos informáticos. 

 Profundar no manexo de aplicacións informáticas. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Definición de sistema operativo, funcións e historia. 

 Windows XP. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. O intérprete de 

comandos. 

 Distribucións Linux en España. 

 Linux Ubuntu. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. 

 Estrutura física e lóxica da almacenaxe da información. 

 Consellos de seguridade e hixiene no ordenador. 

 Ferramentas avanzadas do procesador de textos, a folla de cálculo e a base de 

datos. 

 

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos na evolución dos equipos informáticos e os seus 

sistemas operativos. 

 Realización de operacións básicas en Windows desde o contorno gráfico e desde o 

intérprete de comandos. 

 Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 

actividades. 

 Manexo dunha distribución Linux no ordenador persoal desde disco duro 

particionado ou desde LiveCD. 

 Realización dun correcto particionado e formatado de unidades de almacenaxe.  
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 Elaboración de documentos ofimáticos con certa complexidade empregando 

ferramentas de libre distribución. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer a orixe dos actuais sistemas informáticos. 

 Confianza na relación de tarefas básicas e tarefas de configuración cos sistemas 

operativos. 

 Disposición favorable á utilización de sistemas operativos e aplicacións de libre 

distribución como alternativa ao uso fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Curiosidade por coñecer as iniciativas de software libre propostas polas distintas 

comunidades autónomas. 

 Interese por poñer en práctica as suxestións e consellos relativos á saúde e á 

seguridade no uso dos ordenadores. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O estudo dos distintos sistemas operativos existentes no mercado aporta ao alumno 

criterios de selección como consumidor responsable. O uso de software libre fronte ao software 

comercial instalado de forma fraudulenta concienciará os alumnos sobre a importancia do 

consumo responsable e legal. 

Un aspecto importante relacionado coa utilización dos equipos informáticos é o consumo 

enerxético, e durante o desenvolvemento desta unidade daranse ferramentas ao alumno para 

promover o aforro enerxético. 

A implantación dos ordenadores na vida laboral e no tempo de lecer fai que os usuarios 

pasen moito tempo fronte ao ordenador cos conseguintes problemas de saúde que isto pode 

supoñer. Podemos resaltar a epígrafe da unidade dedicada a dar unha serie de consellos 

relacionados coa saúde e coa seguridade no manexo dos ordenadores persoais.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a definición e principais funcións dos sistemas operativos. 

 Investigar a evolución histórica dos ordenadores e do microprocesador. 

 Realizar tarefas sinxelas de instalación e configuración de Windows. 

 Realizar tarefas sinxelas de instalación e configuración de Linux Ubuntu.  

 Diferenciar os compoñentes dunha distribución Linux. 

 Explicar os principios da filosofía do software libre. 

 Diferenciar os distintos tipos de particións dunha unidade de almacenaxe. 

 Realizar correctamente documentos ofimáticos con ferramentas avanzadas. 

 

 

Unidade 7: Publicación de páxinas web 

 

OBXECTIVOS 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e 

publicalos na Web. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das distintas opcións existentes para 

compartir os contidos publicados na Web e aplicalas cando se difundan as producións propias. 

 Utilizar medios web que posibiliten a interacción cos usuarios e formatos que permitan a 

inclusión de elementos multimedia. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na Rede para os incorporar ás súas propias 

producións.  

 Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón 

tamén como expositor das súas ideas, creacións e inquietudes. 

 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Funcionamento da World Wide Web. 

 Creación e publicación na Web. 

 HTML, a linguaxe estándar. Nocións básicas. 
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 PHP, ASP, Java. Outras linguaxes en servidor. 

 Nocións básicas de deseño dunha páxina web. 

 Editores web. Follas de estilo. Contorno de traballo de Kompozer. 

 Integración de elementos multimedia. Streaming. 

 Publicación de páxinas web. Programas clientes FTP. 

 Accesibilidade da Web. 

 

Procedementos 

 Familiarización coa linguaxe estándar de creación de contidos web. 

 Creación de guións previos para organizar o funcionamento dunha páxina web. 

 Utilización de criterios de deseño para a creación dos seus proxectos. 

 Análise das vantaxes e desvantaxes da creación de páxinas web dinámicas. 

 Creación de páxinas web persoais e inclusión de elementos multimedia nelas. 

 Manexo de programas FTP e modificación de ficheiros de servidor. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Inquietude por coñecer o funcionamento básico da Web. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na Rede para os integrar en producións propias. 

 Interese por aplicar criterios de accesibilidade ás súas producións.  

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

A capacidade de creación de ficheiros para a publicación de contidos na Web pode 

ser aplicada a todos os aspectos do seu traballo académico e do seu contorno de lecer. A 

orientación que o profesor pode dar aos alumnos sobre os contidos que deben abordar nos 

seus traballos influirá directamente no tratamento de contidos transversais. 

O coñecemento de técnicas para a creación de páxinas web, así como a capacidade 

para se desenvolver na era das comunicacións, dotará os alumnos de ferramentas e 

criterios para optimizar o seu papel de consumidores, fomentar a igualdade entre sexos e 

profundar noutros coñecementos transversais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a terminoloxía básica e o funcionamento da World Wide Web. 

 Manexar de forma moi básica a linguaxe HTML. 

 Aplicar criterios axeitados ao deseño das súas páxinas web.  

 Manexar con soltura software sinxelo de edición web. 

 Publicar contidos e xestionar un sitio web constituído por varias páxinas 

enlazadas. 

 Desenvolver contidos para a rede aplicando estándares de accesibilidade na 

publicación da información. 

 

 

Unidade 8: A web e os seus servicios 

 

OBXECTIVOS 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e 

publicalos na Web utilizando servizos de bitácoras, foros e páxinas wiki. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas maneiras de compartir 

os contidos publicados na Web e aplicalas cando se difundan as producións propias. 

 Comprender o funcionamento de Internet e valorar a repercusión social da súa 

utilización.  

 Utilizar os servizos da Web 2.0 que permiten interaccionar co usuario e realizar 

numerosas tarefas con independencia do equipo local desde o que se traballe. 

 Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón 
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tamén como expositor das súas ideas, creacións e inquietudes.  

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Historia e fundamento técnico da rede Internet. 

 Protocolo TCP/IP. 

 A información e comunicación como elementos transformadores do contorno social. 

Internet en España e no mundo.  

 Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, chatrooms, foros, bitácoras, 

wikis e redes sociais.  

 Utilización de aplicacións remotas. Editor de documentos en Internet. 

 Servizos da Web. Formación a distancia e emprego. 

 

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos, xa superados, no desenvolvemento de Internet.  

 Recoñecemento dos parámetros identificativos dun equipo informático conectado a 

Internet. 

 Acceso a un mundo virtual e valoración da súa influencia no contorno social. 

 Participación e creación de comunidades virtuais mediante conversas, foros, wikis, 

bitácoras e servizos de mensaxaría instantánea. 

 Creación do seu propio espazo nunha rede social para participar activamente nela. 

 Traballo con documentos on-line e incluso con sistemas operativos remotos coa fin 

de aumentar a independencia dos sistemas operativos locais.  

 Análise da infinidade de servizos útiles que ofrece Internet aos seus usuarios, como 

a busca de emprego, a formación a distancia, as compras por Internet ou a comunicación 

coa Administración. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de Internet e os servizos que poderá ofrecer 

no futuro.  

 Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa 

implicación económica.  

 Valoración da utilización de Internet no noso país e comparala coa doutros países 

desenvolvidos. 

 Gusto por empregar os servizos telemáticos axeitados que respondan ás súas 

necesidades de formación, inserción laboral, lecer, comercio ou relacións coa 

Administración. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O manexo de Internet e a optimización dos servizos que nos ofrece fan que hoxe en 

día sexa necesario dispoñer dunha conexión de rede para non ficar atrás no referente á 

sociedade da información. A utilización dos servizos telemáticos que ofrece a 

Administración, así como das aplicacións de busca de emprego, comercio, formación e 

saúde, son a base dunha sociedade avanzada no uso das tecnoloxías da información. A 

educación do consumidor concrétase no uso do comercio electrónico, así como na 

formación en hábitos de seguridade e hixiene que son abordados desde portais 

relacionados coa saúde. En xeral, podemos dicir que os contidos transversais son tratados 

complementariamente ao acceder a sitios web que conteñen información sobre eles e non 

directamente relacionada cos contidos da unidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a terminoloxía básica e o funcionamento de Internet. Protocolos de 

comunicación. 

 Definir que é unha comunidade virtual e participar nas súas distintas formas. 

Crear e xestionar un foro, unha páxina wiki e un blogue. Utilizar correctamente os 

distintos servizos de mensaxaría instantánea. 

 Coñecer a terminoloxía utilizada nas distintas comunidades virtuais.  

 Realizar traballos con documentos remotos. 
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 Comprender o funcionamento e a utilidade dos principais servizos telemáticos de 

Internet. 

 

 

Unidade 9: Comercio electrónico 

 

OBXECTIVOS 

 Almacenar e protexer a información mediante contrasinais e conversores. 

 Coñecer e valorar a importancia de reforzar as condutas de seguridade activa e pasiva 

para protexer a privacidade do usuario e a súa interacción en Internet. 

 Comprender o funcionamento de Internet e valorar a repercusión social da súa 

utilización.  

 Comprender o funcionamento do comercio electrónico e desenvolver capacidades de 

interacción neste campo. 

 Coñecer as principais técnicas de fraude na rede para aplicar pautas de protección 

contra el.  

 Utilizar correctamente contrasinais, certificados de usuarios e firma dixital na súa 

interacción coa rede. 

 Comprender as diversas licencias de software existentes para seleccionar correctamente 

os programas que o usuario pode utilizar.  

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Comercio electrónico. Tipos e funcionamento. 

 Principais técnicas de fraude en Internet. 

 Claves seguras e encriptación. 

 Medidas de identificación na rede. Firma dixital, certificados persoais e DNI 

electrónico. 

 Tipos de licenza de software e a súa distribución. Creative Commons.  

 Informática distribuída. Redes cooperativas. 

 

Procedementos 

 Análise dos distintos tipos de comercio electrónico e comprobación do 

funcionamento.  

 Uso de técnicas e programas que identifican e evitan o fraude. 

 Utilización de claves seguras. Respecto dos consellos sobre claves aportados. 

 Uso de ficheiros baixo licenza Creative Commons. 

 Utilización consecuente de software baixo distintos tipos de licenza.  

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento das tendas electrónicas para o ter en conta 

nas súas futuras compras. Valorar as vantaxes e inconvenientes de comprar por Internet. 

 Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa 

implicación económica. 

 Valorar a utilización de contrasinais e técnicas que manteñan a seguridade e 

privacidade do usuario. 

 Valorar as posibilidades que abre á investigación a utilización de redes de 

informática distribuída. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O principal contido transversal que se aporta nesta unidade é a educación para o 

consumidor xa que se aborda un novo tipo de comercio, o comercio electrónico. Esta nova 

forma de comprar debe coñecerse en profundidade para poder ser empregada 

correctamente e obter o mellor rendemento como consumidor. As prácticas axeitadas para 

evitar o fraude son imprescindibles para se desenvolver neste mundo das novas 

tecnoloxías á vez que se protexen os seus datos persoais e as actividades que realice na 

rede. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer os distintos tipos de comercio electrónico, o seu funcionamento e os 

medios de pago existentes. 

 Definir as principais técnicas de fraude e coñecer as medidas de protección. 

 Coñecer as características dun contrasinal seguro. 

 Diferenciar a firma dixital e o certificado de usuario. 

 Recoñecer as diferentes restricións das licenzas de software. 

 Definir as redes cooperativas de informática distribuída. 

 

 

Unidade 10: Un mundo de descargas 

 

OBXECTIVOS 

 Utilizar os servizos telemáticos para responder ás súas necesidades de lecer, valorando 

en que medida cobren estas necesidades e se o fan de maneira apropiada. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e a conveniencia de 

recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.  

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión das diversas alternativas existentes para 

compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións propias. 

 Coñecer e utilizar os sistemas de almacenaxe remota que facilitan a súa mobilidade e a 

independencia dun equipo localizado espacialmente. 

 Coñecer e utilizar as distintas canles de distribución multimedia e as redes P2P como 

medio para compartir as súas propias producións. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Canles de distribución multimedia. Televisión, vídeo e música por Internet. 

Streaming e VOD (video on demand). 

 Descarga directa de contidos. Funcionamento e principais servidores actuais. 

 Software xestor de descargas. Usos e principais programas. 

 Almacenaxe remota. Principais sitios web con discos duros virtuais. 

 Redes P2P. Tipos de redes e utilización dos principais programas clientes. 

 

Procedementos 

 Análise dos sitios de lecer e utilización dos servizos que ofrecen. 

 Uso de aplicacións e tecnoloxías que permitan a difusión das súas propias 

producións.  

 Instalación e utilización de software xestor de descargas, valorando e creando a súa 

propia opinión sobre as vantaxes da súa utilización.  

 Usos de servizos para almacenaxe remota e servidores de descarga como medio 

para se independizar dun disco duro local e difundir as súas propias producións.  

 Análise do funcionamento das distintas redes P2P empregando os programas 

clientes máis populares. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento das canles de distribución multimedia en 

Internet valorando as posibilidades de lecer que ofrece a rede na actualidade. 

 Gusto pola utilización das tecnoloxías de streaming como medio de difusión das 

producións propias. 

 Respecto dos dereitos de propiedade sobre producións multimedia que se atopan na 

rede adquirindo a cultura da produción libre fronte ao uso ilexítimo das producións 

comerciais. 

 Valorar as grandes posibilidades que ofrecen os servizos de almacenaxe remota e 

os futuros sistemas operativos on-line.  

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Internet é un recurso que, correctamente utilizado, nos axuda a cubrir necesidades 



374 

 

de lecer, formación, emprego, etc., mais ten a peculiaridade de que, paralelamente, 

ofrece servizos menos recomendables sen importar a idade do usuario. A formación sobre 

a técnica empregada e a educación en valores axudará os nosos alumnos a saber rexeitar 

os contidos menos desexables. 

A facilidade coa que un alumno pode acceder á pornografía na rede, a producións de 

vídeo pouco desexables e a recursos ilegais pode confundir un adolescente que se está a 

formar e está a crear os seus propios valores. Desde esta materia e sobre todo nesta 

unidade referida ao mundo das descargas debemos dar recursos técnicos que permitan ao 

alumno rexeitar estes contidos en función das súas convicións morais e éticas. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer os principais servizos de lecer que ofrece a rede: televisión, vídeo e 

música por Internet, empregando con soltura os sitios web máis populares que os ofrecen. 

 Definir a descarga directa diferenciándoa doutros sistemas de difusión de 

ficheiros. 

 Comprender a utilidade dun software xestor de descargas. 

 Recoñecer un sistema de almacenaxe remota valorando os servizos que ofrece. 

 Coñecer os distintos tipos de redes P2P e as aplicacións que as empregan. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Os alumnos/as terán acadado os obxectivos programados se ó realizar a avaliación 

ordinaria ou extraordinaria son capaces de:  

 

 

3º CURSO 

 Construír un documento de texto co formato apropiado. 

 Empregar unha folla de cálculo para realizar operacións aritméticas, ordenación e 

selección cos datos que conteña. 

 Empregar unha folla de cálculo para construír gráficos a partir dos datos que conteña. 

 Construír unha base de datos, deseñando as táboas, consultas, formularios e informes 

que procedan. 

 Realizar unha presentación interactiva. 

 Manexar o sistema operativo Windows e as súas principais utilidades. 

 Manexar o sistema operativo Linux e as súas principais utilidades. 

 Obter e gardar unha imaxe dixital. 

 Identificar os formatos de imaxe máis empregados. 

 Modificar as características e propiedades dunha imaxe por medio de aplicacións de 

carácter vectorial ou de mapa de bits. 

 Capturar e editar audio. 

 Identificar os formatos de audio máis comúns. 

 Capturar vídeo dixital. 

 Editar un vídeo dixital. 

 Construír e gravar dunha película. 

 Identificar os formatos de vídeo máis comúns. 

 Navegar por Internet empregando os exploradores de uso más xeral. 

 Idear sistemas de busca de información na Internet. 

 Manexar a información dispoñible na Internet, incorporala á producción propia, 

modificala e gardala. 

 Manexar unha conta de correo electrónico. 

 Construír e publicar unha páxina web. 

 Construír e publicar un blogue. 

 Identificar aqueles productos que están sometidos a réximes de protección e 

empregalos apropiadamente. 

 Manexar as aplicacións de intercambio de información máis comúns. 
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4º CURSO 

 Construír un documento de texto co formato apropiado. 

 Empregar unha folla de cálculo para realizar operacións aritméticas, ordenación e 

selección cos datos que conteña. 

 Empregar unha folla de cálculo para construír gráficos a partir dos datos que conteña. 

 Construír unha base de datos, deseñando as táboas, consultas, formularios e informes 

que procedan. 

 Realizar unha presentación interactiva. 

 Manexar o sistema operativo Windows e as súas principais utilidades. 

 Manexar o sistema operativo Linux e as súas principais utilidades. 

 Deseñar unha rede local e compartir recursos nela. 

 Configurar equipos para conectarse en rede por medio dunha WIFI. 

 Obter e gardar unha imaxe dixital. 

 Identificar os formatos de imaxe máis empregados. 

 Modificar as características e propiedades dunha imaxe por medio de aplicacións de 

carácter vectorial ou de mapa de bits. 

 Capturar e editar audio. 

 Identificar os formatos de audio máis comúns. 

 Capturar vídeo dixital. 

 Editar un vídeo dixital. 

 Construír e gravar dunha película. 

 Identificar os formatos de vídeo máis comúns. 

 Navegar por Internet empregando os exploradores de uso más xeral. 

 Idear sistemas de busca de información na Internet. 

 Manexar a información dispoñible na Internet, incorporala á producción propia, 

modificala e gardala. 

 Manexar unha conta de correo electrónico. 

 Construír e publicar unha páxina web. 

 Construír e publicar un blogue. 

 Identificar aqueles productos que están sometidos a réximes de protección e 

empregalos apropiadamente. 

 Manexar as aplicacións de intercambio de información máis comúns. 

  

 

AVALIACIÓN  

 

DO ALUMNADO: PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

A avaliación debe de integrar o máximo número de criterios posibles, dos que os 

fundamentais serán os seguintes: 

 

COÑECEMENTOS E HÁBITOS DE TRABALLO 

A avaliación dos coñecementos realizarase por medio de traballos que acrediten o 

manexo dos conceptos e procedementos estudiados.  

A diario valorarase a capacidade de estudio dos alumnos facendo preguntas individuais e 

provocando debates que permitan coñecer a capacidade de comprensión oral e escrita e os 

hábitos de estudio diario. 

Os traballos, que serán o punto de partida do proceso de avaliación, serán valoradas de 0 

a 10, considerando resultados positivos os que superen o 5. 

A valoración dos hábitos de estudio e de comprensión e expresión oral farase en 

conxunto e incrementando ou diminuíndo a media da valoración das probas en función da 

dificultade das cuestións planteadas. Unha valoración positiva deste apartado pode chegar a 

significar en cada avaliación un incremento de ate 1 punto sobre a media das probas escritas. 

 

PROCEDEMENTOS, HÁBITOS E TÉCNICAS DE TRABALLO 

Valorarase o traballo diario desenvolvido na aula e a realización das tarefas 

complementarias ordenadas para realizar fora do horario lectivo. 

Os traballos de investigación e documentación propostos para realizar en horas non 

lectivas quedará reflectido en informes, escolmas bibliográficas, etc. sobre temas de 

actualidade (problemática medioambiental, cuestións enerxéticas, etc). 
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Valorarase a pulcritude na presentación dos traballos, a calidade na expresión escrita, a 

comprensión e desenvolvemento de actividades e o uso de distintas fontes de información. 

Cada un dos traballos propostos será valorado cun incremento de ate medio punto por 

traballo sobre a valoración media dos apartados anteriores. 

A mera presentación dos traballos que reúnan uns mínimos de calidade implicará unha 

valoración positiva. Só a non presentación dos mesmos será valorada negativamente. 

 

ACTITUDES 

Valorarase o interese e a participación demostrada polo alumno (respecto ós 

compañeiros e o profesor, actitude positiva, respecto ás opinións, ...), así como o ánimo de 

mellora cara ós coñecementos e hábitos de traballo. 

As valoracións negativas deste apartado faranse ver ó alumno ó longo da actividade 

docente e poderán ter a incidencia que a propia actitude aconselle. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A cualificación final de cada avaliación obterase do xeito seguinte: 

Cualificación final = cualificación media dos traballos de coñecementos + valoración do 

traballo diario + valoración dos traballos individuais (de investigación, documentación, etc.) 

realizados + valoración da actitude. 

Aqueles alumnos que sexan cualificados negativamente nalgunha das avaliacións 

realizarán unha proba de recuperación dos contidos estudiados durante o período de referencia 

da mesma. 

Os alumnos que sexan avaliados negativamente na convocatoria ordinaria do mes de 

xuño realizarán, na convocatoria extraordinaria, unha proba de recuperación de todos os 

contidos estudiados durante o curso. Poderán ser propostos ós alumnos traballos individuais 

(de investigación, documentación, etc.) similares ós propostos durante o curso que incidirán 

na cualificación final do mesmo xeito que aqueles que foron propostos ó longo do curso. 

 

 

Lingua galega e literatura 
 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA 

-Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social, 

cultural e académica. 

-Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 

contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de 

respecto e de colaboración cos demais. 

-Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos 

contextos da actividade social, laboral e cultural. 

-Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar 

información e mais para redactar ou expoñer textos propios do ámbito académico. 

-Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de 

diversos tipos e opinións diferentes. 

-Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, 

coherencia e corrección. 

-Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que 

se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para a súa utilización en 

calquera contexto e situación. 

-Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa 

e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa entender as situacións que 

provoca o contacto de linguas. 

-Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen 

xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

-Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 
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enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

-Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada 

xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

-Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de 

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico- culturais. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS (Competencia en comunicación lingüística) 

Entendendo por competencia básica a capacidade de poñer en práctica de forma 

integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes 

persoais adquiridas. Neste apartado teremos como finalidade unir os saberes, as habilidades, 

as actitudes, o saber e o saber facer, o saber ser e o saber estar. O noso obxectivo será 

desenvolver dun xeito integrador os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais 

adquiridas nesta etapa educativa polos alumnos e alumnas para que ao finalizar o ensino 

obrigatorio poidan lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á 

vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao 

longo da vida.  

Para que estas competencias permitan identificar as aprendizaxes que se consideran 

imprescindibles desde unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes 

adquiridos, marcámonos os seguintes obxectivos:  

-Fomentar o desenvolvemento de capacidades máis que a asimilación de contidos. 

-Considerar o carácter aplicativo das aprendizaxes. Unha persoa competente, preparada, 

é quen de resolver os problemas en todo tipo de situacións. 

-Propiciar o carácter interdisciplinar e transversal para integrar aprendizaxes procedentes 

de distintas disciplinas.  

-Conseguir que os mozos e as mozas desenvolvan ao máximo as súas capacidades nun 

marco de calidade e equidade; converter os obxectivos xerais en logros concretos, adaptar o 

currículo e a acción educativa ás circunstancias específicas en que os centros se desenvolven, 

conseguir que os pais e as nais se impliquen na educación dos fillos. 

A este Departamento atínxelle traballar directamente a Competencia en comunicación 

lingüística. Competencia que se refire á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 

construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 

pensamento, das emocións e da conduta.  

Os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia permiten expresar 

pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formarse un xuízo crítico e 

ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao discurso e ás 

propias accións e tarefas, adoptar decisións e gozar escoitando, lendo ou expresándose de 

forma oral e escrita, todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento da autoestima e 

autoconfianza.  

-Comunicarse e conversar son accións que fomentan vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e axudan a achegarse a outras culturas. Esta competencia está, polo 

tanto, presente na capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos.  

-A lingua como instrumento para a igualdade entre homes e mulleres e para conseguir 

eliminar estereotipos e expresións machistas ou xenófobas. A lingua será ferramenta para a 

resolución pacífica de conflitos.  

-Escoitar, expoñer e dialogar implica ser consciente dos principais tipos de interacción 

verbal, ser progresivamente competente na expresión e comprensión das mensaxes orais que 

se intercambian en situacións comunicativas diversas e adaptar a comunicación ao contexto. 

Así como saber utilizar códigos e habilidades lingüísticas e non lingüísticas e das regras propias 

do intercambia comunicativo en diferentes situacións, para producir textos orais adecuados a 

cada situación comunicativa.  

-Ler e escribir reforza as habilidades que permiten buscar, recompilar e procesar 

información, e ser competente á hora de comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos con intencións comunicativas ou creativas diversas. A lectura facilita a comprensión do 

código que permite facer uso da lingua escrita e é, ademais, fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e de saber, todo o que 

contribúe a conservar e mellorar a competencia comunicativa.  

-Seleccionar e aplicar determinados propósitos ou obxectivos ás accións propios da 
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comunicación lingüística son habilidades que axudan a representar mentalmente, interpretar e 

comprender a realidade e, organizar e autorregular o coñecemento e a acción dotándoos de 

coherencia.  

-Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben apoiar no 

coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da lingua e as súas normas de uso, e implican a 

capacidade de tomar a lingua como obxecto de observación e de análise.  

Este Departamento seguirá utilizando a linguaxe como instrumento de comunicación oral 

e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conduta. Con isto traballaremos a expresión dos seus pensamentos, o diálogo, 

a argumentación de diferentes temas, a coherencia e cohesión nas súas manifestacións –tanto 

a nivel oral como escrito- a necesidade de escoitar e ser escoitado, o espírito crítico e aceptar 

e realizar críticas con afán construtivo, o respecto polas quendas... 

Os obxectivos estarán cumpridos se ao rematar esta etapa educativa o alumnado é quen 

de ter dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e ser consciente de que a lingua 

é un instrumento de enriquecemento persoal que lle abre portas a diversas culturas e axuda a 

ser o elo de unión entre persoas que queren un mundo igualitario e mellor.  

 

Contribución desta área ás competencias básicas 

A finalidade desta materia oriéntase á adquisición de destrezas que permitan o uso pleno 

da lingua en diferentes contextos e facer que os alumnos e alumnas teñan unha competencia 

activa e pasiva (ler e escribir) que lles permita comunicarse con outros individuos e achegarse 

a diversas culturas ao remate da ESO.  

Somos conscientes de que esta competencia ten que estar relacionada coas demais para 

conseguir que acadar que os resultados, ao final desta etapa, sexan positivos.  

Nomeamos a metodoloxía que seguiremos para fomentar as restantes competencias e 

interrelacionalas coa que nos compete máis directamente.  

 

Competencia social e cidadá  

-Traballar con diferentes tipos de textos e situacións de comunicación para achegalos á 

realidade e que sexan quen de dar a súa visión crítica e demostrar o seu coñecemento e 

exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís.  

-Compartir e respectar saberes e referencias culturais empregando diferentes soportes 

que os acheguen a outras realidades afastadas deles.  

-Demostrar que o diálogo, a conversa... son os únicos instrumentos para conseguir 

unhas normas sociais de convivencia. Fomentar os debates, entrevistas...  

-Continuar achegándose á realidade social na que viven, cooperando para mellorar a 

situación de moitos desfavorecidos e intentando conseguir un mundo no que todos e todas 

teñamos os mesmos dereitos.  

 

Competencia no tratamento da información e dixital 

-Aprender e utilizar ferramentas necesarias que no mundo en que vivimos presentan 

diferentes soportes para transmitir e recibir información.  

-Identificar os recursos que na rede e noutros soportes permiten un acceso rápido e 

veraz para dúbidas ou información ( dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias...). 

-Buscar información en todos os soportes sobre os seus temas literarios, lingüísticos ( 

bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, páxinas de escritores... ) 

-Seleccionar, analizar criticamente, relacionar, sintetizar... toda a información que 

apareza nos diferentes soportes para que nos sirvan de fonte de coñecemento.  

-Aproveitar os recursos tecnolóxicos que temos para seguir aprendendo a buscar, obter, 

seleccionar, procesar e comunicar información, e transformala en coñecemento 

independentemente do soporte empregado.  

 

Competencia cultural e artística 

-Comprender, apreciar e valorar con criterio manifestacións estéticas culturais, artísticas 

e deportivas. Utilizalas como fonte de enriquecemento e goce e consideralas parte do 

patrimonio dos pobos.  

-Fomentar a súa capacidade creativa á hora de presentar os seus traballos, exposicións, 

presentacións...  
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-Apreciar, recoñecer e valorar as diferentes manifestacións culturais, artísticas e 

deportivas, utilizaranas como fonte de enriquecemento e goce e consideraranas parte do 

patrimonio dos pobos.  

-Valorar as súas propias creacións e darlles a mesma importancia cás demais, porque 

saen deles e delas e merecen o seu recoñecemento para fomentar a autoestima no alumnado.  

-Recoñecer a riqueza cultural que supón a diversidade lingüística e a expresividade 

popular da fala.  

 

Competencia para aprender a aprender 

-Recoñecer o poder da linguaxe á hora de contribuír á estruturación do pensamento e ao 

control da aprendizaxe; en concreto, ao perfeccionar a lectura compresiva, a composición de 

resumos e de esquemas que organicen as ideas, a interpretar a información lingüística dos 

dicionarios, a exposición e as conclusións sobre tarefas académicas.  

- Valorar a lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio.  

-Continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo. Adquirindo conciencia 

das propias capacidades, do proceso e das estratexias necesarias para desenvolvelas e 

dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunde na motivación, na 

autoconfianza e no gusto por aprender.  

 

Autonomía e iniciativa persoal 

-Fomentar o contacto activo e continuo con distintos espazos de comunicación.  

-Intervir en situacións reais ou simuladas que amosen a madurez á hora de resolvelas 

tanto a nivel oral como escrito.  

-Ler obras literarias que estimulen a imaxinación e fomenten a creatividade.  

-Usar e dominar –progresivamente- con autonomía as novas tecnoloxías da información 

e da comunicación (TIC) e da biblioteca para aprender a manter unha actitude crítica ante as 

mensaxes recibidas.  

- Localizar e seleccionar a información autonomamente.  

- Elixir as súas lecturas despois dunha orientación lectora.  

-Valorar a importancia de ser responsables á hora de afrontar situacións que lles 

presente a vida e ter recursos para afrontalas e aceptar os éxitos ou “fracasos”, sabendo que a 

perseveranza, o coñecemento de si mesmo, a autoestima, a autocrítica... Son factores que 

determinan a madurez das persoas.  

Os coñecementos, destrezas e actitudes que todo individuo precisa para o seu 

desenvolvemento persoal e a súa inserción na sociedade e no mundo laboral, deberan estar 

desenvolvidas ao acabar a ensinanza obrigatoria e servir de base para unha aprendizaxe ao 

longo da vida. 

 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS  

En 3º e 4º da ESO cremos necesario que sexan os propios alumnos os que elaboren os 

seus libros de texto a partir dos contidos e actividades traballados na aula e baixo a dirección 

do profesorado. Propuxemos a non utilización dos libros de texto “ao uso” por diversos 

motivos:  

-Densidade da materia que facía inabarcable o temario ou obrigaban a un tratamento 

acelerado de certos contidos que deberían ser estudados máis amodo e a fondo. 

-Necesidade de que o alumnado ao rematar a ESO sexa capaz de ter asimilados unha 

serie de conceptos clave tanto a nivel lingüístico como literario, en profundidade e ampliados. 

-Cuestións economicistas e prácticas: a carestía dos libros de texto; a situación 

económica desfavorable que están a padecer as familias en xeral e que aconsellan a procura 

dunha redución de gastos, agravada aínda máis por non empregar ás veces nin o 50% dos 

seus contidos conceptuais; e a inestabilidade dos últimos anos á hora de fixar a normativa a 

seguir, o que fai cambiar de libro curso tras curso. 

-Cuestións pedagóxicas: o alumnado aprenderá a valorar o traballo individual e colectivo 

ao ver que son capaces de conseguir elaborar o seu propio libro de texto ao final de curso.  

-Ademais, a experiencia de anos anteriores e tamén do curso pasado neste CPI fainos 

manter a ilusión ao ver como os alumnos e alumnas seguen entusiasmados á hora de aceptar 

o reto de ser quen de elaborar o seu propio libro de texto - seguindo as pautas e os contidos 

sinalados polo profesorado, que, a súa vez, segue o currículo establecido na lei educativa 
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vixente-, facer a redacción dos contidos, ilustracións e maquetación final. 

Así mesmo, empregamos sistematicamente as Aulas Virtuais que están na páxina web do 

Centro a disposición de todo o alumnado.  

 

En 1º de ESO consideramos máis operativo o uso do libro de texto. Este curso escolar 

empregaremos o texto da editorial SMXerme.  

En 2º ESO tamén prescindiremos do libro de texto por dúas razóns básicas e 

interrelacionadas:  

a) O escaso uso do libro que viñamos facendo estes últimos cursos, nos que 

desenvolviamos a maior parte da programación con materiais elaborados polo profesorado e 

mais os alumnos. 

b) A situación económica desfavorable que están a padecer as familias en xeral e que 

aconsellan a procura dunha redución de gastos. 

 

-Consideramos tamén necesario introducir unha serie de lecturas obrigatorias en todos 

os cursos da ESO, para podermos traballar os contidos literarios dunha forma máis coherente. 

(V. Itinerarios lectores, apartado 2.11) 

 

O Departamento de Lingua galega acorda, baseándonos na LOE, establecer os contidos 

seguintes: 

 

1º Curso 

 

Comunicación oral 

-Comprensión de textos propios do ámbito académico: presentación de tarefas, 

instrucións para a súa realización, mensaxes relacionadas coa organización dos alumnos 

dentro do grupo e breves exposicións orais. 

-Comprensión de textos emitidos polos medios de comunicación e relacionados, 

preferiblemente, cos intereses dos alumnos deste nivel escolar. 

-Escoita activa en situacións comunicativas da clase, con actitude respectuosa e atenta 

diante das intervencións do profesorado ou dos compañeiros. 

-Participación crítica e construtiva nas situacións referidas no punto anterior adoptando o 

rexistro adecuado, mantendo a coherencia entre a mensaxe oral e a comunicación non verbal 

e respectando sempre as regras básicas do intercambio comunicativo (petición de quenda para 

intervir, petición respectuosa de aclaracións, opinión coherente, argumentada e axeitada ó 

tema tratado e exposición de conclusións). 

-Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación ou información non documentada, viñeren do emisor que viñeren, procurando 

alternativas e ofrecéndoas co respecto e a moderación que acae á situación escolar do grupo. 

-Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e unha sintaxe adecuadas, 

mostrando coidado nesta mesma adecuación na produción dos textos propios. 

-Exposición planificada, sinxela, clara e coherente de informacións recollidas no contorno 

do alumno ou procedentes dos medios de comunicación, axudándose, neste caso, das TIC. 

-Exposición oral de acontecementos e experiencias, ou de documentación diversa 

recollida a través das TIC, baseándose nun guión confeccionado ó caso, coidando a coherencia 

textual, a sintaxe, a dicción e o rexistro propio deste tipo de actividades.  

-Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos e actitude respectuosa e 

colaboradora nas situacións de aprendizaxe compartida. 

 

Comunicación escrita 

-Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (instrucións para a realización de tarefas, propostas de traballo 

colectivo, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias, webs educativas…). 

-Comprensión de textos propios da vida cotiá en ámbitos próximos á realidade do alumno 

(recados, mensaxes de chat e correo electrónico, cartas, normas e instrucións de aparatos 

usados habitualmente polos alumnos…). 

-Comprensión de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias relacionadas 

coa vida cotiá, identificando claramente as informacións ou ideas principais entre o resto da 

información ou opinión. 
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-Comprensión de textos literarios correspondentes a formas elocutivas e xéneros 

variados (narración, descrición, diálogo, poemas sinxelos…), procurando identificar as ideas 

básicas e a intención do autor e aplicando técnicas tradicionais de análise: subliñado, procura 

da estrutura, elaboración de esquemas… 

-Utilización dirixida da biblioteca do centro e das TIC para obter información e modelos 

para a composición escrita. 

-Actitude reflexiva e crítica diante das mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación, procurando sempre alternativas. 

-Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados a estas idades. 

-Uso dunha grafía lexible na produción de calquera texto escrito. 

-Composición de textos propios do ámbito académico: resumos, esquemas, guións e 

exposicións sinxelas.  

-Produción de narracións, descricións e poemas sinxelos. 

-Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como recados 

escritos en soporte papel, correos electrónicos, normas e instrucións de actividades cotiás ou 

aparatos que eles manexen a miúdo… 

-Composición de textos propios dos medios de comunicación, especialmente noticias. 

-Planificación e revisión dos textos escrito como parte esencial da elaboración deste tipo 

de traballos, atendendo basicamente á coherencia nas ideas, uso do léxico e do rexistro 

adecuados, a sintaxe e a ortografía da palabra e da oración. 

-Uso das TIC para a produción de textos coidados na presentación e na ortografía. 

 

Funcionamento da lingua 

-Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de frases feitas, a 

partir dos campos semánticos relacionados cos textos lidos e comentados na aula. 

-Identificación e análise de formas e trazos das categorías gramaticais básicas 

(substantivo, artigo, pronome, adxectivo, verbo e preposición), coa finalidade de aplicalas 

adecuadamente no uso lingüístico cotián, tanto na comprensión como na elaboración de 

textos. 

-Reflexión e coñecemento das dificultades de xénero nos substantivos que interfiren co 

castelán neste trazo gramatical. 

-Indución das regras de concordancia e das funcións sintácticas da oración simple para a 

mellora da comprensión lectora e da coherencia na produción escrita. 

-Coñecemento das normas que rexen o uso dos signos de puntuación básicos (punto, 

coma, dous puntos, interrogacións, admiracións e puntos suspensivos) e aplicación na 

elaboración de textos. 

-Uso reflexivo das normas ortográficas (b/v, s/x, ñ/ll, x/ll, z/c/q/, g/gu…), apreciando a 

súa función clarificadora na mensaxe escrita. 

-Coñecemento e uso cotián das normas básicas de acentuación gráfica (agudas, graves, 

esdrúxulas e homógrafas). 

-Reflexión básica, e aplicación na produción de textos propios, acerca daqueles aspectos 

da fonética e da fonoloxía onde poidan producirse interferencias na propia lingua galega 

(apertura de vogais de grao medio, entoación de oracións interrogativas e exclamativas, 

entoación correspondente ao resto dos signos de puntuación…). 

-Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios 

e as obras de consulta ao redor da norma ortográfica e gramatical. 

-Recoñecemento das intencións comunicativas correspondentes ás distintas modalidades 

oracionais. 

-Uso de estratexias de autocorrección, aceptando o erro como unha parte máis de 

calquera aprendizaxe. 

 

Lingua e sociedade 

-Coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español, valorando 

o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.  

-Observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis 

próximo (aula, localidade…) e identificación dos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

-Consciencia da conveniencia do uso normalizado da lingua galega, dentro dun contexto 

plurilingüe, como medio de afirmación da identidade persoal e colectiva e mais como medio de 

enriquecemento persoal. 
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-Observación das principais diferenzas entre os usos de distintos niveis da lingua, tanto 

na oralidade como na escrita.  

 

Educación literaria 

-Lectura orientada de obras adecuadas á idade que estimulen o pracer lector e vaian 

xerando un hábito desexable ao tempo que amplían o coñecemento da realidade e 

desenvolven a imaxinación. 

-Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 

virtuais. 

-Lectura expresiva e comprensiva, e mais audición, de diferentes textos narrativos 

breves, recoñecendo a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

-Lectura expresiva e comprensiva, e mais audición, de poemas adaptados a estas idades, 

captando o uso dos mecanismos máis sinxelos do texto poético (ritmo, medida e rima) e dos 

recursos estilísticos de comprensión doada e uso frecuente na nosa literatura (anáfora, 

personificación, metáfora e hipérbato). 

-Lectura dramatizada e comprensiva, e mais visionamento de pezas ou fragmentos 

teatrais, apreciando os seus compoñentes e os procedementos escénicos máis elementais. 

-Participación na Festa da Palabra (acto cultural que vimos celebrando nos últimos anos 

no noso centro e que abrangue narración, recitado, canción, danza e dramatización). 

-Produción de textos breves de intención literaria, partindo dos trazos formais traballados 

na aula. 

-Análise do cómic como forma de comunicación sintética e especialmente expresiva.  

 

 

 

2º Curso 

 

Comunicación oral 

-Comprensión de textos propios do ámbito académico: presentación de tarefas, 

instrucións para a súa realización, mensaxes relacionadas coa organización dos alumnos 

dentro do grupo e breves exposicións orais. 

-Comprensión de textos emitidos polos medios de comunicación e relacionados, 

preferiblemente, cos intereses dos alumnos deste nivel escolar, sobre todo, noticias, crónicas, 

críticas e reportaxes. 

-Escoita activa en situacións comunicativas da clase (referidas a temas puramente 

escolares ou imitadoras da realidade social ou mesmo literaria), con actitude respectuosa e 

atenta diante das intervencións do profesorado ou dos compañeiros. 

-Participación crítica e construtiva nas situacións referidas no punto anterior adoptando o 

rexistro adecuado, mantendo a coherencia entre a mensaxe oral e a comunicación non verbal 

e respectando sempre as regras básicas do intercambio comunicativo (petición de quenda para 

intervir, petición respectuosa de aclaracións, opinión coherente, argumentada e axeitada ó 

tema tratado e exposición de conclusións). 

-Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de 

discriminación ou información non documentada, viñeren do emisor que viñeren, procurando 

alternativas e ofrecéndoas co respecto e a moderación que acae á situación escolar do grupo. 

-Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e unha sintaxe adecuadas, 

mostrando coidado nesta mesma adecuación na produción dos textos propios. 

-Exposición planificada, sinxela, clara e coherente de informacións recollidas no contorno 

do alumno ou procedentes dos medios de comunicación, axudándose, neste caso, das TIC. 

-Exposición oral de acontecementos e experiencias coidando a coherencia textual, a 

sintaxe, a dicción e o rexistro propio deste tipo de actividade.  

-Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos e actitude respectuosa e 

colaboradora nas situacións de aprendizaxe compartida. 

 

Comunicación escrita 

-Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (instrucións para a realización de tarefas, propostas de traballo 

colectivo, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias, webs educativas…). 

-Comprensión de textos propios da vida cotiá en ámbitos próximos á realidade do alumno 
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(recados, mensaxes de chat e correo electrónico, cartas, normas e instrucións de aparatos 

usados habitualmente polos alumnos, diarios persoais, solicitudes, anuncios publicitarios, 

convocatorias, impresos…). 

-Comprensión de textos dos medios de comunicación, sobre todo de noticias relacionadas 

coa vida cotiá, crónicas, críticas, reportaxes… identificando claramente as informacións ou 

ideas principais entre o resto da información ou opinión e discriminando o contido informativo 

da opinión. 

-Comprensión de textos literarios correspondentes a formas elocutivas e xéneros 

variados (narración, descrición, diálogo, poemas sinxelos…), con detección do tema e dos 

subtemas e aplicación das técnicas de análise do contido de textos escritos: subliñado das 

ideas principais, sinalización dos referentes persoais, espaciais e temporais, elaboración de 

esquemas que as estruturen visualmente e resumo.  

-Utilización relativamente autónoma da biblioteca do centro e das TIC para obter 

información e modelos para a composición escrita. 

-Actitude reflexiva e crítica diante das mensaxes, de calquera fonte que procederen, 

principalmente as crónicas, críticas e reportaxes emitidas polos medios de comunicación, que 

supoñan calquera tipo de discriminación, procurando, se for do caso, alternativas. 

-Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados. 

-Uso dunha grafía lexible na produción de calquera texto escrito. 

-Composición de textos propios do ámbito académico: resumos, esquemas, guións e 

exposicións sinxelas.  

-Produción de narracións, descricións e poemas sinxelos. 

-Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como recados 

escritos en soporte papel, correos electrónicos, normas e instrucións de deportes ou aparatos 

que eles manexen a miúdo… 

-Composición de textos propios dos medios de comunicación, en todos os soportes 

posibles, especialmente crónicas, artigos de opinión, críticas e reportaxes. 

-Planificación e revisión dos textos escritos propios como parte esencial da elaboración 

deste tipo de traballos, atendendo basicamente a coherencia nas ideas, o uso do léxico e do 

rexistro adecuados, a sintaxe e a ortografía da palabra e da oración. 

-Uso das TIC para a produción de textos coidados na presentación e na ortografía. 

 

Funcionamento da lingua 

-Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de frases feitas, a 

partir dos campos semánticos relacionados cos textos lidos e analizados na aula. 

-Identificación e uso reflexivo das categorías gramaticais básicas (substantivo, artigo, 

pronome, adxectivo, verbo, adverbio, preposición e conxunción), con especial atención aos 

paradigmas dos verbos ir, vir, ver, ser, facer, ter, haber, dar e estar, aos nexos e conectores e 

á posición das formas átonas do pronome persoal. 

-Recoñecemento e uso reflexivo das relacións de contraste (antonimia) e a referencia 

interna de tipo léxico, sobre todo a sinonimia e a elipse. 

-Indución das regras de concordancia e das funcións sintácticas da oración simple para a 

mellora da comprensión lectora e da coherencia na produción escrita. 

-Coñecemento das normas de acentuación gráfica -mesmo o concepto de ditongo e de 

hiato, ditongo crecente e ditongo decrecente- e uso adecuado na escrita. 

-Coñecemento das normas que rexen o uso dos signos de puntuación básicos (punto, 

coma, dous puntos, interrogacións, admiracións, puntos suspensivos e comiñas) e aplicación 

na elaboración de textos. 

-Uso reflexivo das normas ortográficas (b/v, s/x, ñ/ll, x/ll, z/c/q/, g/gu, h/Ø…), 

apreciando a súa función clarificadora e precisa na mensaxe escrita. 

-Reflexión básica, e aplicación na produción de textos propios, acerca daqueles aspectos 

da fonética e da fonoloxía onde poidan producirse interferencias na propia lingua galega 

(apertura de vogais de grao medio, entoación de oracións interrogativas e exclamativas, 

entoación correspondente ao resto dos signos de puntuación…). 

-Recoñecemento das intencións comunicativas correspondentes ás distintas modalidades 

oracionais. 

-Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios 

e as obras de consulta ao redor da norma ortográfica e gramatical. 

-Uso de estratexias de autocorrección, aceptando o erro como unha parte máis de 
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calquera aprendizaxe. 

 

Lingua e sociedade 

-Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das internacionais, con 

manexo e interpretación de mapas, táboas e información dos medios e tecnoloxías da 

comunicación, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade.  

-Comprensión da situación sociolingüística galega canto a usos e actitudes xerais e 

análise de textos orais e escritos que permitan recoñecer casos concretos. 

-Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística, toponimia e 

antroponimia.  

-Consciencia da necesidade do enriquecemento persoal e colectivo xerado polo uso 

normalizado da lingua galega dentro dun contexto xeral plurilingüe. 

-Observación das principais diferenzas entre as variedades xeográficas da lingua galega 

oral. 

 

Educación literaria 

-Selección guiada e razoada, cara ó desenvolvemento dunha autonomía do alumno para 

escolmar as súas lecturas, de obras ou fragmentos que estimulen o pracer e o hábito lectores 

ao tempo que amplían os seus coñecementos xerais. 

-Aproveitamento dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 

-Lectura expresiva e comprensiva, e mais audición, de diferentes textos narrativos, 

recoñecendo a funcionalidade dos elementos estruturais e formais básicos (voces, 

ambientación espacial e temporal) e identificando aspectos básicos do contido (temática, 

perspectiva e intención do autor…). 

-Lectura expresiva e comprensiva, e mais audición, de poemas adaptados a estas idades, 

captando o uso dos recursos estilísticos de comprensión doada e uso frecuente na nosa 

literatura (anáfora, personificación, metáfora, hipérbato, paralelismo e aliteración), a voz 

poética e as circunstancias nas que o autor se apoia para o labor creativo en cada caso. 

-Lectura dramatizada e comprensiva, e mais visionamento de pezas ou fragmentos 

teatrais, apreciando os seus compoñentes e os procedementos que caracterizan os 

subxéneros. 

-Participación na Festa da Palabra, acto cultural que vimos celebrando nos últimos anos 

no noso centro e que abrangue narración, recitado, canción, danza e dramatización. 

-Comparación entre textos pertencentes aos subxéneros literarios.  

-Análise doutras linguaxes estéticas: a canción. 

-Produción de textos breves de intención literaria, partindo dos trazos formais traballados 

na aula. 

 

 

3º Curso 

 

COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA: 

Tipoloxía textual 

Os textos descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos. 

 

EDUCACIÓN LITERARIA: 

Os xéneros literarios 

A idade Media e os Séculos Escuros.  

O século XIX: Primeiro terzo (1808-1836). Os Precursores (1836-1862). O Rexurdimento 

pleno (1863).  

Comentario de textos. Introdución. 

Participación na Festa da Palabra, acto cultural que vimos celebrando nos últimos anos 

no noso centro e que abrangue narración, recitado, canción, danza e dramatización. 

 

FUNCIONAMENTO DA LINGUA: 

Semántica 

Homonimia, Polisemia, Sinonimia, termos contrarios. Campos semánticos. Fraseoloxía. 
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4º Curso 

 

FUNCIONAMENTO DA LINGUA: 

Repaso de léxico, semántica e tipoloxía textual. 

 

EDUCACIÓN LITERARIA: 

Repaso da Idade Media, dos Séculos Escuros e do Rexurdimento. 

O século XX: 

Primeiro terzo: Noriega Varela e Ramón Cabanillas.  

A Xeración Nós (Otero Pedrayo, Cuevillas, Risco e Castelao).  

As Vangardas 

Análise e comentario de textos literarios.  

Participación na Festa da Palabra, acto cultural que vimos celebrando nos últimos anos 

no noso centro e que abrangue narración, recitado, canción, danza e dramatización. 

 

LINGUA E SOCIEDADE: 

Variedades diastráticas e diafásicas. Niveis e rexistros. 

Introdución á Sociolingüística. Conceptos básicos.  

 

FUNCIONAMENTO DA LINGUA: 

O léxico. Palabras simples, derivadas, compostas e parasintéticas. Étimos, cultismos, 

semicultismos e dobretes. Préstamos e interferencias. Erros léxicos.  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación que se practique responderá aos criterios de ser formativa e continua. Non 

só terá en conta o produto final senón que, sobre todo, valorará o mérito dunhas aprendizaxes 

a partir dunha situación inicial de partida, e porque se considera unha fase máis do proceso 

educativo en canto posibilita a inclusión de modificacións e melloras no propio proceso.  

A avaliación da aprendizaxe do alumnado non poderá limitarse a unha situación illada na 

que se realicen probas, pois ha de prestarse atención igualmente ás actitudes, valores e 

normas, tendo moi en conta a integración do alumno no grupo.  

En canto aos procedementos e destrezas, na área de Lingua serán unha parte 

fundamental a cuxa consecución deberán dirixirse de xeito especial os criterios de avaliación.  

O avaliar desde o punto de partida implica a necesidade de que se realice unha adecuada 

avaliación inicial. A partir da información recollida, o profesor seleccionará aqueles contidos e 

obxectivos máis adecuados á realidade dos seus alumnos e alumnas e planificará as 

actividades que permitan facerlles progresar desde a súa situación inicial.  

Unha avaliación formativa convén que sexa explicada ao alumnado, polo que antes de 

comezar un traballo este deberá saber en que consistirá a avaliación: a que aspectos o 

profesor prestará maior atención, cales serán as actividades que revisará, influencia das 

valoracións parciais na valoración final... 

Se no proceso desta avaliación continua se advertise que unha alumna ou alumno non 

progresa adecuadamente, o docente porase en contacto coa xunta de avaliación para decidir o 

xeito de paliar esas dificultades de aprendizaxe e adoptará medidas –se se consideran 

oportunas- de reforzo educativo.  

Os instrumentos de avaliación que se empreguen non poden limitarse ás probas 

colectivas, senón que se terán en conta as actividades habituais do alumnado, a entrevista, a 

observación sistemática mediante fichas de seguimento, rexistro de datos, escalas de 

valoración,... ademais das probas, sexan estas orais ou escritas, individuais ou colectivas. 

 

 

1º Curso 

-Captar a idea principal das mensaxes emitidas na aula para a realización de tarefas 

guiadas de aprendizaxe, sexan individuais ou grupais. 

-Extraer a idea xeral e a intención comunicativa de textos orais xerados nos campos do 

ámbito social nos que o alumno estea interesado ou dos que estea afectado dunha forma 

significativa. 



386 

 

-Extraer a idea principal e a intención comunicativa dos textos escritos propios da 

actividade escolar (instrucións de tarefas, narracións, contos, poemas sinxelos) e do ámbito 

social do alumno (mensaxes de correo electrónico, cartas, noticias e instrucións de uso).  

-Realizar narracións orais espontáneas e exposicións planificadas con axilidade, boa 

dicción, boa entoación, coherencia contextual e un nivel lingüístico adecuado. 

-Participar de forma construtiva nas interaccións comunicativas que xorden acotío na 

actividade académica (intercambio de ideas ou opinións, diálogos espontáneos ou planificados, 

traballos colaborativos…) respectando a quenda de intervención -sen interromper ó que está 

no uso da palabra-, as ideas ou opinións dos máis, empregando un léxico axeitado e apoiando 

a lingua verbal con linguaxes non verbais respectuosas, tamén, co interlocutor. 

-Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes co fin de 

extraer a información precisa para resolver dificultades propias da actividade académica, 

satisfacer as súas inquedanzas informativas ou elaborar producións escritas propias. 

-Usar adecuadamente a terminoloxía básica aprendida nas distintas unidades de traballo. 

-Recoñecer e analizar con claridade os trazos das categorías gramaticais básicas 

(substantivo: xénero e número; artigo: clases e formas; pronome persoal: formas tónicas e 

formas átonas; pronome determinativo: clases e formas; adxectivo; verbo: modos, tempos e 

formas dos verbos regulares, e preposición. 

-Aplicar eficazmente as regras básicas de acentuación e de puntuación (uso do punto, da 

coma, dos dous puntos, das interrogacións, das admiracións e dos puntos suspensivos) na 

corrección e elaboración de textos. 

-Mostrar unha relativa e progresiva autonomía na obtención de todo tipo de información 

en diferentes soportes (libros de consulta, enciclopedias, dicionarios…) para resolver 

dificultades e revisar os seus traballos escritos de calquera condición que sexan. 

-Escribir textos breves (mensaxes de correo electrónico, contos, resumos de textos de 

tema variado adaptados á idade do alumno, narracións, descricións, noticias…) previamente 

planificados coidando, e revisando reflexivamente con axuda de materiais impresos e dixitais 

que teña á súa disposición, a coherencia de ideas, a cohesión textual, o uso do léxico e a 

fraseoloxía, a caligrafía, a presentación en xeral, a ortografía da palabra e a puntuación. 

-Decatarse da diversidade lingüística do mundo actual, con especial atención ao contorno 

peninsular, e valorala positivamente como mostra de riqueza, recoñecendo o dereito de cada 

colectivo a selar a súa identidade empregando libremente a súa lingua. 

-Recoñecer os condicionamentos máis evidentes do uso social do galego e utilizar a 

lingua galega dun xeito sostido nas diferentes situacións comunicativas que xurdan na aula. 

-Ler algunhas obras literarias adaptadas á súa idade (unha cada trimestre), mostrando 

un desenvolvemento progresivo do criterio lector persoal, e realizar exposicións planificadas 

atendendo, ante todo, á opinión persoal sobre a obra, ós temas principais tratados, á 

intencionalidade, ós valores formais e á relación entre os mundos proxectados na obra e o 

mundo do propio alumno.  

-Utilizar os coñecementos literarios na análise sinxela do texto literario (lenda, conto, 

relato breve, poemas sinxelos, pezas teatrais de trama sinxela), atendendo, principalmente, os 

trazos xenéricos (personaxes, ambientación espacial e temporal, temas principais, valores 

transparentes) e a funcionalidade dos recursos máis evidentes. 

-Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética empregando os 

coñecementos vistos na clase sobre estrutura, ambientación e recursos estilísticos. 

 

2º Curso 

-Captar a idea principal das mensaxes emitidas na aula para a realización de tarefas de 

aprendizaxe, sexan individuais ou grupais, mostrando unha autonomía progresiva. 

-Recoller en anotacións, resumos e esquemas os datos máis significativos de 

presentacións, exposicións e relatos realizados na aula. 

-Extraer a idea xeral e a intención comunicativa de textos orais do ámbito social no que o 

alumno estea interesado ou do que estea afectado dunha forma significativa (recados, 

mensaxes electrónicas, acontecementos locais). 

-Extraer o tema, as ideas principais e a intención comunicativa de diferentes textos orais 

dos medios de comunicación (noticias, crónicas, críticas, reportaxes…) e analizalos 

criticamente en exposicións ou participando en diálogos. 

-Realizar narracións orais espontáneas ou exposicións planificadas con axilidade, boa 

dicción, boa entoación, coherencia contextual e empregando un nivel lingüístico adecuado. 
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-Participar de forma construtiva nas interaccións comunicativas que xorden acotío na 

actividade académica (intercambio de ideas ou opinións, diálogos espontáneos ou planificados, 

traballos colaborativos…) respectando a quenda de intervención -sen interromper ó que está 

no uso da palabra-, as ideas ou opinións dos máis, empregando un léxico axeitado e apoiando 

a lingua verbal con linguaxes non verbais respectuosas. 

-Escribir (ou cubrir, se é o caso), a partir de modelos previamente comentados na aula, 

resumos, contos, relatos, cartas, diarios persoais, crónicas, críticas, reportaxes, solicitudes e 

poemas sinxelos, mantendo a coherencia na exposición de feitos e datos, coidando a claridade 

na sintaxe, empregando un léxico adecuado e unha caligrafía lexible e coidando de aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre a ortografía e a puntuación. 

-Consultar de maneira progresivamente autónoma textos en diferentes soportes co fin de 

seleccionar a información relevante e incorporala ás producións propias, especialmente a 

traballos académicos (fichas de lectura, traballo sobre as Letras Galegas, traballos sobre textos 

xornalísticos…). 

-Usar adecuadamente a terminoloxía lingüística aprendida na clase neste curso e no 

anterior. 

-Aplicar os coñecementos adquiridos sobre a lingua neste curso e no anterior para 

resolver problemas de comprensión amais de crear os seus propios textos (as dificultades de 

xénero e de número, as diferentes categorías de palabras, as formas do artigo, o pronome 

persoal e o pronome determinativo, o adxectivo, o verbo: regularidade, modos, tempos e 

formas, o adverbio: función e clases, a preposición e as contraccións con artigos e pronomes, 

a conxunción, o ditongo e o hiato, ditongo crecente e ditongo decrecente, as regras de 

acentuación gráfica, as normas de puntuación, as regras ortográficas da palabra…). 

-Revisar reflexivamente calquera traballo persoal empregando os coñecementos previos 

e, se o profesor o solicitase, apoiándose en materiais con soporte de papel ou nas ferramentas 

que ofrecen as TIC, aceptando o erro como un elemento máis do proceso de aprendizaxe. 

-Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual. 

-Observar os condicionamentos actuais de valoración e uso social da lingua galega e 

empregala, e admitir o seu emprego polos demais sen ningún tipo de prexuízos, con fluidez 

nas ocasións que proceda no contexto escolar. 

-Ler obras literarias adaptadas á súa idade (polo menos, dúas durante o curso), 

mostrando un desenvolvemento progresivo do criterio lector persoal, e realizar exposicións 

planificadas atendendo, ante todo, á opinión persoal sobre a obra, ós temas principais 

tratados, á intencionalidade, ós valores sociais, persoais e literarios e á relación entre os 

mundos proxectados na obra e o mundo do propio alumno.  

-Utilizar os coñecementos literarios na comprensión e comentario de textos ou 

fragmentos (lenda, conto, relato, texto teatral, poema…), atendendo especialmente os trazos 

dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

-Participar activamente na creación de textos de intención estética tomando como 

modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán (ben, voluntariamente; ben, 

propostos polo profesor). 

 

3º Curso  

-Comprender a intención comunicativa explícita e implícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, así como seguir e 

recoller resumidamente o desenvolvemento oral dunha exposición académica.  

-Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos escritos do ámbito público e 

dos medios, así como da vida académica, analizando os contidos, interpretando as 

connotacións e inferindo o tema principal e os secundarios. 

-Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de informacións de 

actualidade. Adoptar o rexistro adecuado. 

-Escribir textos propios dos medios de comunicación e dos ámbitos social e académico, 

con coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica.  

-Consultar de maneira case autónoma textos en diferentes soportes para seleccionar 

información relevante, analizala e integrala nas propias producións, en especial nos textos 

académicos adecuados ao nivel.  

-Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito progresivamente autónomo os 

propios textos.  
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-Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

-Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega anterior ao século XX.  

-Recoñecer as causas da diversidade lingüística do mundo actual e dos procesos 

sociolingüísticos. 

-Ler con regularidade obras literarias e desenvolver o criterio lector; expoñer unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, valorando a estrutura, o punto de 

vista e o emprego da linguaxe.  

-Usar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente ao contexto, á evolución dos xéneros e á funcionalidade dos recursos 

retóricos. 

-Participar activamente na creación de textos de intención estética.  

 

4º Curso 

-Identificar a intención comunicativa explícita e implícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual e do ámbito académico. 

-Comprender textos escritos do ámbito público e dos medios, así como da vida 

académica, identificando o tema principal e os secundarios, o propósito comunicativo, 

contrastando explicacións e argumentos. 

-Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e informacións de 

actualidade diferenciando información, opinión e persuasión, así como participara en 

interaccións comunicativas respectando as regras. Adoptar o rexistro adecuado. 

-Escribir textos propios da vida cotiá, das relacións sociais, dos medios e do ámbito 

académico. Planificalos e revisalos autonomamente para asegurar a súa coherencia, cohesión, 

corrección e precisión léxica. 

-Consultar de maneira case autónoma textos en diferentes soportes para seleccionar 

información relevante, analizala, extraer conclusións e integralas nas propias producións, en 

especial nos textos académicos adecuados ao nivel.  

-Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito autónomo os propios textos. 

-Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e 

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica. 

-Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual situación sociolingüística de 

Galicia, analizando criticamente os condicionamentos de valoración social do galego; utilizar a 

lingua con fluidez e normalidade nos diversos contextos. 

-Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer unha opinión 

argumentada sobre a lectura dunha obra clásica da literatura contemporánea, atendendo aos 

seus elementos estruturais e formais.  

-Usar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos, 

atendendo especialmente ao contexto, ás innovacións e á funcionalidade dos recursos 

retóricos. 

-Participar activamente na creación de textos de intención estética.  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Somos conscientes de que a avaliación ten que ser un proceso continuo no que se debe 

ter en conta: 

-Os coñecementos previos de cada alumno/-a. 

-As habilidades e destrezas que o alumnado vaia adquirindo ao longo da súa aprendizaxe 

nesta etapa educativa á hora de enfrontarse con textos escritos chegados en diferentes 

formatos. A madurez adquirida para identificalos e reproducilos seguindo os mesmos modelos.  

-A competencia activa na oralidade. Ser capaces de manter unha conversa na súa lingua 

(debates, entrevistas, exposicións...) . Recoñecer a grande importancia da transmisión oral e 

da necesidade de mantela. Contadores de contos, lendas, historias marabillosas...  

-As actitudes cara á lingua. Recoñecendo a riqueza que supón posuír unha lingua propia 

e vivir nunha comunidade con dúas linguas cooficiais que teñen os mesmos dereitos. Ser quen 
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de identificar o poder que aporta o saber lingüístico por achegarnos a diferentes culturas e 

abrirnos portas que nos permitan acceder a un universo de riqueza e cultura. 

-A presentación coidada das tarefas que teñen encomendadas para presentar ou expoñer 

por escrito ou oralmente.  

-O comportamento na clase cos seus compañeiros/compañeiras e docentes. A educación 

e a solidariedade perante diferentes temas.  

-Aproveitamento da hora de lectura e familiarización co funcionamento da biblioteca do 

centro e cos recursos que esta lles brinda.  

Convén sinalar que os traballos realizados, tanto a nivel individual como colectivo, na 

propia aula ou en tarefas que os propios alumnos/-as elaboren na súa casa, influirán positiva 

ou negativamente nos resultados finais. 

Así mesmo valorarase a actitude na propia aula, o interese e participación nos traballos 

propostos e o respecto cara aos propios compañeiros, cara a diferentes opinións, formas de 

ser, pensar; cara ao material, ao profesorado...  

 

CASOS ESPECIAIS: 

-Cando un alumno-a adopte unha actitude “pasiva” ou permaneza na aula sen o material 

necesario para traballar, este departamento –seguindo o RRI do Centro- pode declarar 

“abandono” da materia e como tal perderá o dereito a avaliación continua. Como norma, 

consideramos que tres faltas de “pasividade” supoñerán un parte de incidencias (do que 

informaremos ao titor correspondente), e a acumulación de tres partes será obxecto de 

declaración de abandono.  

-No caso de que un alumno-a non asista a un exame na data acordada, este 

departamento poderá cualificar cun 0 dita proba, a non ser que o alumno traia unha 

xustificación OFICIAL (parte médico, asuntos legais, exames oficiais doutros estamentos...) 

que indique a imposibilidade de presentarse ou terse presentado a dito exame na data fixada. 

-A avaliación será continua, é dicir, iranse incorporando os coñecementos sucesivos e 

non haberá recuperacións porque cada avaliación superada supón, xa que logo, a superación 

da anterior. 

-Haberá un único exame final: ao remate do curso escolar empregarase unha proba xeral 

que abrangue todos os contidos estudados ao longo do curso. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Sabendo que a finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en formar os 

alumnos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns e cidadás e lograr 

que adquiran os elementos básicos de estudo e traballo que lles permitan a incorporación a 

estudos posteriores e a inserción no mundo laboral, este departamento decide aplicar os 

seguintes criterios á hora de dar a súa cualificación final:  

 

En todos os cursos da ESO: 

Os alumnos serán avaliados tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación de 

cada curso, sendo estes últimos o referente fundamental para avaliar tanto o grao de 

adquisición das competencias básicas como a consecución dos obxectivos.  

Segundo se recolle na orde do 21 de decembro de 2007, que regula a avaliación na 

Educación Secundaria Obrigatoria, os resultados da avaliación do alumno expresaranse cos 

termos IN, SU, BE, NT e SB, que irán acompañados dunha cualificación numérica entre o 1 e o 

10, coa correspondencia que segue: IN (de 1 a 4), SU (5), BE (6), NT (de 7 a 8) e SB (entre 9 

e 10).  

 

Instrumentos de cualificación do alumnado: 

1- Probas escritas, que servirán para aplicar os criterios relacionados cos contidos dos 

bloques Comunicación escrita, Funcionamento da lingua, Educación literaria e Lingua e 

sociedade. 

2- Traballos escritos (guiados ou creativos), sobre os que se aplicarán, basicamente, os 

criterios relacionados cos contidos de Comunicación escrita, Funcionamento da lingua, 

Educación literaria e Lingua e sociedade. 

3- Observación diaria da actividade do alumno en todos aqueles espazos e momentos 

nos que se desenvolvan as sesións de Lingua Galega e Literatura. Terá como obxectivo a 
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aplicación de todos os criterios de avaliación, especialmente aqueles relacionados cos contidos 

de Comunicación oral e Lingua e sociedade encamiñados a comprobar o grao de adquisición e 

progresión na capacidade de escoita, expresión oral, intervención en situacións de intercambio 

comunicativo e autonomía persoal. Observación diaria da responsabilidade e comportamento 

social (actitude cara aos compañeiros, ideas, cara á materia e cara ao profesor/-a; asistencia á 

clase) e tamén do seu esforzo por progresar, por coñecer e ter autonomía á hora de 

enfrontarse cos diferentes soportes que nos permiten comunicarnos e seguir aprendendo e 

enriquecéndonos. 

4- Observación periódica dos materiais do alumno (cadernos, fichas de traballo, 

mapas…), que permitirá aplicar, sobre todo, os criterios relacionados cos contidos de 

Comunicación escrita, Funcionamento da lingua e Educación literaria. 

 

A cualificación de cada avaliación quedará definida pola consideración dos catro criterios 

anteriores. No entanto, poderán valorarse máis algún deles en momentos concretos do curso 

dependendo da carga horaria, da intensidade coa que se trataren os contidos dun ou doutro 

bloque ou do grao de interese do alumno-a por realizalos positiva ou negativamente. No caso 

de que nalgún deses catro criterios haxa unha cualificación de 0, o alumno/-a pode ser 

avaliado/-a negativamente, independentemente da cualificación obtida nos demais apartados. 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES  

Sen prexuízo do dito para a avaliación do alumno, entenderase que o alumno está en 

disposición de seguir con aproveitamento aprendizaxes de Lingua Galega e Literatura no curso 

seguinte e, polo tanto, obtén a cualificación de SU (5), se acada os seguintes contidos mínimos 

esixibles: 

 

1º Curso  

-Comprender mensaxes orais propias do contexto escolar (propostas de traballo 

individual ou colectivo, suxestións, solicitudes, opinións…), do profesor ou dos compañeiros do 

grupo nos que se empregue un léxico que fose obxecto de aprendizaxe neste curso ou en 

anteriores.  

-Comprender mensaxes dos medios de comunicación nos que se empregue un léxico 

adecuado á idade do alumno e se traten temas afíns á súas experiencias ou ás súas 

aprendizaxes. 

-Expresarse oralmente mantendo o discurso na lingua galega, empregando un nivel 

lingüístico adecuado ó tema e un ton que lle acaia ó contexto comunicativo. 

-Intervir nas situacións comunicativas propias do ámbito escolar respectando a quenda -

sen interromper a quen está no uso da palabra-, empregando un ton adecuado ó contexto, 

analizando criticamente as opinións alleas e contribuíndo aberta e positivamente no 

desenvolvemento das actividades. 

-Comprender textos escritos sinxelos de distinta tipoloxía e xénero (mensaxes 

electrónicas, cartas, narracións, poemas, fragmentos teatrais…) empregando os medios e 

materiais dispoñibles (persoas, apuntamentos persoais, dicionarios, enciclopedias, mapas e os 

instrumentos informáticos…) e as aprendizaxes adquiridas sobre as convencións de cada 

xénero literario e os recursos estilísticos máis comúns na nosa literatura.  

-Producir textos escritos dirixidos ou creativos, seguindo –ou non- modelos comentados 

na aula atendendo, sobre todo, a lexibilidade gráfica, a coherencia das ideas, o coidado do 

léxico, a claridade sintáctica e as normas ortográficas da palabra (b/v, s/x, ñ/ll, x/ll, z/c/q/, 

g/gu e acentuación gráfica seguindo as normas básicas) e da oración (punto, coma, dous 

puntos, interrogacións, admiracións e puntos suspensivos). 

-Empregar os materiais dispoñibles, incluídas as TIC, para resolver dificultades, 

perfeccionar e autocorrixir as producións escritas.  

-Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación e as TIC para obter, interpretar e ordenar información e empregala na 

ampliación do coñecemento, na elaboración de textos expositivos orais e escritos propios e na 

solución de dificultades propias da actividade escolar. 

-Reflexionar sobre normas básicas do funcionamento da lingua (Identificación e análise 

de formas e trazos das categorías gramaticais básicas: substantivo, artigo, pronome, 

adxectivo, verbo e preposición, estrutura verbal, estrutura da palabra, ditongo/hiato, xénero e 
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número, concordancias, acentuación gráfica, puntuación, ritmo, medida e rima do texto 

poético) e aplicalas eficazmente no uso da lingua. 

-Coñecer a realidade plurilingüe do mundo e, concretamente, do estado español e 

entendela como unha mostra de riqueza cultural da humanidade. 

-Comprender a condición do galego como a lingua propia de Galicia, as circunstancias 

históricas que condicionaron o seu uso actual amais a necesidade dun apoio institucional para 

o seu uso normalizado. 

-Identificar no texto oral ou escrito de calquera procedencia actitudes discriminadoras 

coa lingua, coa raza, co sexo…, e analizalas criticamente. 

-Progresar na adquisición do hábito lector e da conciencia crítica ante os contidos do 

texto escrito (o alumno lerá, polo menos, tres libros durante o curso sobre os que 

desenvolverá actividades individuais e grupais polas que se comprobará que o alumno 

progresa na adquisición das aprendizaxes relacionadas cos contidos do bloque Educación 

literaria). 

 

2º Curso  

-Comprender mensaxes orais propias do contexto escolar (propostas de traballo 

individual ou colectivo, suxestións, solicitudes, opinións…), do profesor ou dos compañeiros do 

grupo nos que se empregue léxico que fose obxecto de aprendizaxe neste curso ou en 

anteriores.  

-Comprender mensaxes dos medios de comunicación nos que se empregue un léxico 

adecuado á idade do alumno e se traten temas afíns á súas experiencias ou ás súas 

aprendizaxes. 

-Expresarse oralmente mantendo o discurso na lingua galega, empregando un nivel 

lingüístico adecuado ó tema e un ton que lle acaia ó contexto comunicativo. 

-Intervir nas situacións comunicativas propias do ámbito escolar respectando a quenda -

sen interromper a quen está no uso da palabra-, empregando un ton adecuado ó contexto, 

analizando criticamente as opinións alleas e contribuíndo aberta e positivamente no 

desenvolvemento das actividades. 

-Comprender textos escritos sinxelos de distinta tipoloxía e xénero (mensaxes 

electrónicas, cartas, diarios persoais, artigos de opinión, crónicas, reportaxes, críticas, 

narracións, poemas, pezas ou fragmentos teatrais …) empregando os medios e materiais 

dispoñibles (persoas, apuntamentos persoais, dicionarios, enciclopedias, mapas e os 

instrumentos informáticos…) e as aprendizaxes adquiridas sobre as convencións de cada 

xénero literario e os recursos estilísticos máis comúns na nosa literatura.  

-Producir textos escritos dirixidos ou creativos, seguindo –ou non- modelos comentados 

na aula atendendo, sobre todo, a lexibilidade gráfica, a coherencia das ideas, o coidado do 

léxico, a claridade sintáctica e as normas ortográficas da palabra (b/v, s/x, ñ/ll, x/ll, z/c/q/, 

g/gu, h/Ø e acentuación gráfica) e da oración (punto, coma, dous puntos, interrogacións, 

admiracións, puntos suspensivos e comiñas). 

-Empregar os materiais dispoñibles, incluídas as TIC, para resolver dificultades, 

perfeccionar e autocorrixir as producións escritas. 

-Utilizar criticamente e con autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación e as 

TIC para obter, interpretar e ordenar información e empregala na ampliación do coñecemento 

e na elaboración de textos expositivos orais e escritos. 

-Reflexionar sobre normas básicas do funcionamento da lingua (morfoloxía do verbo 

irregular, conxugacións de ir, vir, ver, dar, estar, haber, ser, ter e facer, o adverbio –clases, 

formas e función-, conxunción –clases, formas e función-, formas dos pronomes persoais e 

posición proclítica e enclítica das formas átonas, normas de acentuación gráfica ) e aplicalas 

eficazmente no uso da lingua. 

-Coñecer a realidade plurilingüe do mundo e, concretamente, do estado español e 

entendela como unha mostra de riqueza cultural da humanidade. 

-Comprender a condición do galego como a lingua propia de Galicia, as circunstancias 

históricas que condicionaron o seu uso actual amais a necesidade dun apoio institucional para 

o seu uso normalizado. 

-Coñecer a lexislación esencial en materia lingüística (Lei de Normalización Lingüística, 

Estatuto de Autonomía e Plan xeral de normalización lingüística) que afecta esta etapa 

educativa.  

-Identificar no texto oral ou escrito de calquera procedencia actitudes discriminadoras 
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coa lingua, coa raza, co sexo…, e analizalas criticamente. 

-Consolidar o hábito lector e a conciencia crítica ante os contidos e a intención dos textos 

escritos empregados (o alumno lerá, polo menos, dous libros durante o curso e desenvolverá 

actividades individuais e colectivas a través das que se avaliará o seu grao de comprensión, 

análise crítica e creación literaria, segundo figura nos criterios de avaliación para este nivel). 

-Tomar conciencia do patrimonio literario da lingua galega e valoralo como unha 

manifestación da experiencia individual e colectiva en diferentes contextos da nosa cultura e 

da nosa historia.  

 

3º Curso 

-Expresión oral e lectura fluídas. 

-Escritura lexible e uso correcto dos signos de puntuación. 

-Produción de textos orais e escritos de diverso tipo, empregando as estruturas 

organizativas e recursos expresivos axeitados. 

-Unha correcta comprensión e organización do discurso, atendendo á disposición, orde e 

adecuación á linguaxe. 

-Adecuación dos textos producidos polo alumno á situación de comunicación, 

respectando a corrección, tanto na comunicación oral como na escrita. 

-Recoñecemento dos trazos que definen os textos descritivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

-Recoñecemento e aplicación das características propias dos distintos tipos de textos: da 

vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito académico, distinción da información 

relevante e realización de esquemas e resumos. 

-Recoñecemento das características propias dos textos dos medios de comunicación e da 

súa linguaxe e produción de textos conforme a estas características. 

-Coñecemento e uso reflexivo da lingua: clases de palabras e as súas funcións, formas 

verbais. 

-Identificación e explicación das distintas categorías gramaticais e as súas funcións, da 

estrutura morfolóxica das palabras e os seus cambios de categoría.. 

-Recoñecemento do sistema de composición, derivación e parasíntese. 

-Recoñecemento das palabras atendendo á súa entrada na lingua.  

-Recoñecemento da situación lingüística de España e Galicia e dos fenómenos que 

afectan ás linguas en contacto. 

-Coñecemento e uso da definición de palabras, frases feitas e campos semánticos. 

-Identificación e coñecemento dos grandes períodos, autores e obras literarias das 

literatura galega da Idade Media, Decadencia e século XIX. 

-Coñecemento dos recursos da biblioteca do centro, medios audiovisuais e TIC que 

permitan extraer información desas fontes e incorporalas ó traballo propio. 

-Respecto -nos textos producidos polo alumno/a (actividades, traballos, probas, fichas, 

esquemas, resumos...), tanto orais como escritos-, ás correspondentes normas ortográficas, 

léxicas e morfosintácticas. 

-Respecto -nos textos producidos polo/a alumno/a- ás normas de presentación e 

pulcritude: marxes, disposición, lexibilidade, limpeza... 

-Realización das actividades propostas polo profesor, tanto na aula como fóra dela. 

-Lectura das obras e textos indicados para este nivel. 

 

4º Curso 

-Expresión oral e lectura fluídas. 

-Produción de textos orais e escritos de diverso tipo (textos da vida cotiá, relacións 

sociais, medios de comunicación,...) utilizando as estruturas organizativas, linguaxe propia e 

recursos expresivos convenientes. 

-Unha correcta compresión e organización do discurso, atendendo á disposición, orde e 

adecuación da linguaxe. 

-Adecuación dos textos producidos polo alumno á situación de comunicación, 

respectando a corrección, tanto na comunicación oral como na escrita. 

-Elaboración de textos que sinteticen información procedentes de diversas fontes 

seleccionando estas, distinguindo punto de vista. 

-Realización de traballos sinxelos con guión previo nos que se presenta a información de 

forma coherente e ordenada, seguindo os pasos adecuados. 
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-Elaboración de textos propios da comunicación persoal e profesional de acordo coas 

características específicas de cada un deles e axustados ás normas ortográficas propias do 

discurso, da oración e da palabra. 

-Coñecemento e uso reflexivo da lingua. 

-Identificación e explicación dos distintos niveis e rexistros lingüísticos, así como das 

variedades xeográficas das linguas. 

-Coñecemento da historia social da lingua galega e uso das dúas linguas da comunidade 

nos medios de comunicación. 

-Coñecemento dos conceptos sociolingüísticos relacionados directamente coa nosa 

lingua. 

-Uso reflexivo da lingua, incorporación dos coñecementos, léxico e regras de 

funcionamento da lingua adquiridos paulatinamente, á expresión oral e escrita. 

-Identificación e coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia 

da literatura galega do século XX. 

-Realización das actividades propostas polo profesor, ben sexa na aula ou para a casa. 

-Respecto nos textos producidos polo/a alumno/a ás normas de presentación e 

pulcritude: marxes, disposición, lexibilidade, limpeza... 

-Realización das actividades propostas polo profesor, tanto na aula como para fóra dela. 

-Lectura das obras e textos indicados para este nivel. 

 

 

 

 

Lingua castelá e literatura 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El área de lengua castellana y literatura tiene como finalidad primera la mejora de la 

competencia comunicativa, utilizando el lenguaje como instrumento tanto de comunicación 

oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y de emociones. El objetivo 

central de esta competencia es comprender y saber comunicarse en las diversas situaciones 

que se generan en el ámbito social, cultural y académico, utilizando las fuentes de información 

y los soportes que hoy están a nuestra disposición. No se trata, por tanto, de adquirir sólo 

saberes teóricos, sino también saberes prácticos. Así, el lenguaje se constituye en instrumento 

de aprendizaje del resto de las áreas, y tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de 

la persona, en sus relaciones consigo misma y con otras personas, en su forma de entender y 

explicar el mundo. 

Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar enseñarle al alumnado 

a manejarla en todas las situaciones de comunicación, lo que nos lleva a la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. El conocimiento de los sistemas y modo 

de operar de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de su uso debe 

capacitar al alumnado para una adecuada gestión de la información atendiendo a distintas 

finalidades. 

En la medida en la que el lenguaje es un instrumento de relación social básico parece 

necesario un aprendizaje que nos ayude a comunicarnos con los demás y a comprender la 

realidad social del mundo en el que se vive, con lo que se relaciona directamente con la 

competencia social y ciudadana. De ahí que las actividades de la clase de lengua castellana, 

entendida esta como un microcosmos social, le faciliten al alumnado prepararse para participar 

de manera constructiva en las actividades de la comunidad, ayudándole a que tenga una visión 

crítica de la realidad y adquiera los conocimientos prácticos necesarios para el ejercicio de 

valores democráticos y de derechos civiles. En esta área es importante inculcar en el alumnado 

la necesidad de caracterizar usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o 

clasistas, así como fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España (lenguas 

cooficiales, caso de nuestra comunidad), además de las variedades o diferentes registros que 

se dan en distintos colectivos sociales, ya que a menudo el lenguaje va asociado a estereotipos 

o prejuicios culturales. 

Los contenidos de esta área y etapa son instrumentales, y deben preparar al alumnado 
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para seguir adquiriendo conocimientos. Es fundamental el hecho de que el alumnado participe 

activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, lo que evidencia la 

relación del área de lengua castellana y literatura con la competencia para aprender a 

aprender. La clase de lengua castellana puede ser, pues, la piedra angular para la adquisición 

de los conocimientos y destrezas necesarios para que la persona pueda aprender en cualquier 

situación. 

La relación entre esta área y la competencia en autonomía e iniciativa personal se 

entronca en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitándole al alumnado la 

transformación de la información en conocimiento, caracterizando lo que considere oportuno, e 

incorporando todo aquello que lo enriquezca y lo ayude a ser una persona más respetuosa y 

abierta. Se le facilitará así la consecución de su autonomía personal y su capacitación para 

integrarse como componente pleno en la sociedad, asumiendo valores éticos y sociales que 

imperan en la misma. 

La competencia cultural y artística supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de gozo y 

enriquecimiento personal; es, en consecuencia, una competencia que facilita tanto expresarse 

y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. Desde esta área se trata de capacitar al 

alumnado para entender el lenguaje literario, valorar los textos, establecer relaciones entre 

estos y el entorno en el que nacieron, pero sobre todo ser capaz de disfrutar de la lectura. 

 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Ese decreto establece, asimismo, los objetivos que deben conseguir los alumnos en esta 

materia de esta etapa educativa, y que, a su vez, son instrumentales para lograr los generales 

de la ESO: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural. 

 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e 

ideas y para controlar la propia conducta. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextos histórico-culturales. 

 Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 

1º Curso 

 

Contenidos 
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Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar 

 Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado 

procedentes de los medios de comunicación. 

 Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación. 

 Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados 

con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones 

sencillas e incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas y de instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de informaciones de documentales tomados de los medios 

de comunicación.  

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 

 Participación activa en trabajos en grupo cooperando y respetando al resto de sus 

componentes.  

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, de las ideas y de 

los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 Comprensión de textos escritos. 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso y normas. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del 

periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con especial atención a las 

noticias relacionadas con la vida cotidiana y con la información de hechos. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los de 

carácter expositivo y explicativo; a las instrucciones para realizar tareas; a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, de glosarios y de otras fuentes de información, como 

enciclopedias y webs educativas. 

 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y 

de la comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la 

composición escrita. 

 Reflexión crítica con respeto a la información disponible ante los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

 Composición de textos escritos. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas y notas.  

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, 

destinados a un soporte impreso o digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, esquemas jerárquicos, mapas conceptuales, exposiciones sencillas, 

glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados. 

 Utilización de la composición escrita como fuente de información y de aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como 

forma de regular la conducta. 

 Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

 Recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y 

las figuras semánticas más relevantes. 

 Lectura de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. 

 Lectura dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos reconociendo los 
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aspectos formales del texto teatral. 

 Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

 Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 

adquiridos en las lecturas dirigidas. 

 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de placer 

y de conocimiento del mundo. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación 

oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito 

escolar. 

 Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 

lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

 Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como formas 

de expresar las intenciones de los hablantes. 

 Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres 

personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales y escritos como cartas y 

normas. 

 Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a 

los temporales, explicativos y de orden y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 

sinónimos y elipses). 

 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

 Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de 

su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la existencia 

de complementos necesarios o argumentales frente a los no necesarios o circunstanciales; 

comprensión de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 

nominal y predicado verbal. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 

especialmente la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la 

aposición, el adjetivo y la oración de relativo.  

 Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las distintas 

categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y 

derivación). 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones 

semánticas de léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa. 

 Iniciación al uso de diccionarios y de correctores ortográficos de los procesadores de 

textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 

 

 

Criterios de evaluación  

 Comprender la idea general y la intención comunicativa en textos orales sencillos de 

los ámbitos social y académico. Seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de 

aprendizaje. 

 Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de entender 

informaciones sencillas (normas, noticias, breves presentaciones divulgativas de tema 

académico) y si es capaz de expresar oralmente o por escrito el tema general de esa 

información. Se pretende comprobar si es capaz de seguir instrucciones orales para realizar 

tareas constituidas por la secuencia de, al menos, tres actividades. 

 Comprender la idea general y la intención comunicativa en textos escritos sencillos del 

ámbito social. Identificar la enunciación explícita del tema y las partes del texto; así como 

seguir instrucciones sencillas.  

 Con este criterio se pretende evaluar si las alumnas y los alumnos extraen 

informaciones concretas indicadas explícitamente en los textos (en la prensa, en obras de 

consulta, en normas); si identifican el tema de un texto reconociendo los enunciados donde 
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aparece explícito; si distinguen el modo como está organizada la información (elementos de 

descripciones, secuencias de hechos) y lo representan mediante técnicas de organización como 

esquemas jerárquicos o mapas conceptuales; y si siguen instrucciones sencillas relacionadas 

con el ámbito personal (instrucciones) y con tareas de aprendizaje. 

 Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, con una organización clara y un 

registro adecuado, aplicando la planificación y revisión de textos, y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

 Con este criterio se pretende evaluar si las alumnas y los alumnos adquirieron el 

código escrito redactando textos de hechos próximos a su experiencia personal, social (cartas, 

anécdotas personales, normas) y académica con coherencia y con corrección gramatical y 

ortográfica; si manifiestan interés en planificar y revisar los textos de forma que les permita 

progresar en la autonomía para aprender: resúmenes, esquemas, exposiciones, glosarios. 

 Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Con este criterio se pretende comprobar que las alumnas y los alumnos son capaces 

de narrar hechos y vivencias presentándolos de forma secuenciada y con claridad, incluyendo 

sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto. Se valorará si tienen en cuenta a 

quien escucha y si en la exposición de los hechos son capaces de utilizar los apoyos que los 

medios audiovisuales y las TIC proporcionan. 

 Exponer una opinión personal sobre la lectura de una obra literaria adecuada a la edad 

del alumnado; reconocer los rasgos globales del género y diferenciar de forma sencilla el 

contenido literal y el sentido de la obra, estableciendo relaciones con su experiencia.  

 Este criterio sirve para evaluar la competencia lectora y la asimilación de 

conocimientos en el ámbito literario, para saber si los alumnos y alumnas son capaces de 

considerar el texto de manera crítica, reconociendo el género y valorando el contenido, la 

estructura y el uso del lenguaje. 

 Identificar en distintos tipos de textos orales y escritos toda aquella representación o 

expresión que denote alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etc. 

 Este criterio pretende comprobar si el alumnado localiza los usos discriminatorios de la 

lengua existentes en textos orales, escritos e icónico-verbales; si reflexiona sobre la práctica 

social y personal, de forma consciente o inconsciente, de alguna forma de discriminación. 

 Aplicar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de fragmentos, 

atendiendo al género, a los temas y motivos de la tradición, así como a los recursos rítmicos y 

semánticos básicos. 

 Este criterio pretende evaluar en qué medida se aplican los conocimientos literarios 

trabajados en la lectura y valoración de textos breves comentados en la clase, atendiendo a 

sus rasgos más generales: comprensión del tema, identificación del género y, en su caso, de 

los recursos rítmicos y semánticos más generales. 

 Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario 

leído y comentado en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. 

 Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios 

escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, 

mediante la composición de textos de carácter literario como un relato breve o un poema, 

imitando modelos utilizados en la clase o realizando algu na transformación sencilla. Más que 

la calidad, se pretende evaluar la utilización de los conocimientos adquiridos y la composición 

de textos siguiendo unas pautas determinadas. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

 Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, composición y revisión de 

los textos. Se atenderá especialmente a las marcas de enunciación, conectores textuales de 

tiempo, orden y explicación, formas verbales en la narración, expresión del mandato o del 

deseo. En normas ortográficas, se atenderá a reglas generales de acentuación, ortografía del 

vocabulario más usual, usos elementales de la coma, del punto y signos del diálogo. 

 Conocer una terminología lingüística basada en actividades de reflexión sobre el uso. 

 Se pretende comprobar que el alumnado comprende la terminología básica para seguir 

explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. Se comprobará el conocimiento 

de terminología referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no flexivas, 
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procedimientos de formación de palabras, sinonimia, antonimia, categorías gramaticales, 

tiempo y modos verbales y sujeto y predicado. Se evaluará la obtención de información 

gramatical en diccionarios escolares y otras obras de consulta. 

 

 

2º Curso 

 

Contenidos 

 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 

 Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual. 

 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 

relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

 Presentación ordenada y clara de informacionse previamente preparadas sobre temas 

del interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en 

informativas y documentales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de 

informaciones útiles para el Trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las 

tareas realizadas. 

 Participación activa en trabajos en grupo cooperando y respetando a los demás. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, de las ideas y de 

los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 Comprensión de textos escritos. 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas y comunicaciones. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información 

sobre hechos, noticies y crónicas, atendiendo a la estructura del Periódico digital (secciones y 

géneros) y a los elementos paratextuales. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 

expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos 

soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 

educativas. 

 Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación como fuente de información y de modelos para la 

composición escrita. 

 Reflexión crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

 Composición de textos escritos. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas 

destinadas a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, esquemas jerárquicos, mapas conceptuales, exposiciones y 

explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y de aprendizajes efectuados. 

 Utilización de la composición escrita como Fuente de información y de aprendizaje, 

como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios y como forma de 

regular la conducta. 

 Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto por las normas ortográficas, gramaticales y tipográficas. 
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Bloque 3. La educación literaria 

 Lectura de varias obras adecuadas a la edad del alumnado. 

 Recitado de poemas, prestándole atención al valor simbólico del lenguaje poético, al 

sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de la 

versificación y valorando la función de todos estos elementos en el poema. 

 Lectura de relatos comparando y contrastando temas y elementos de la historia, 

formas de inicio, desarrollo, desenlaces... 

 Lectura dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos 

subgéneros y prestándole atención a la estructura y componentes del texto teatral. 

 Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas 

comentadas. 

 Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 

adquiridos en las lecturas dirigidas. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas 

virtuales. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente de placer 

y de conocimiento de otros mundos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre 

comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en 

la elaboración de los propios. 

 Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las 

modalidades de la oración. 

 Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial 

(demostrativos, adverbios de tiempo y de lugar) en textos orales y escritos. 

 Identificación y uso reflexivo de algunos connectores textuales, como los de orden, 

explicativos y de contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos, especialmente las elipses y el uso de hiperónimos 

de significado concreto. 

 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los distintos valores del presente de indicativo. 

 Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, 

identificando el sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no 

argumentales; transformando oraciones para observar diferentes papeles semánticos del 

sujeto (agente, causa, paciente). Utilización de una terminologia sintáctica básica: oración; 

sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; 

agente, causa, paciente. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con estilo cohesionado, 

especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo de Construcciones de 

participio y de gerundio. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones 

semánticas del léxico y normativa. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y 

la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

Criterios de evaluación 

 Captar la intención comunicativa y la idea general y secundarias de los textos orales 

social y académicamente próximos al alumnado; identificar la información relevante en textos 

audiovisuales y seguir instrucciones para la realización autónoma de tareas de aprendizaje. 

Este criterio está destinado a comprobar si el alumnado es capaz de obtener, seleccionar 

y relacionar información de textos de los ámbitos audiovisual y escolar; si reflexionó 

sobre los mecanismos de comprensión de los textos orales -interés por hacerse escuchar 

y ser entendido- y sobre los procedimientos utilizados para eso. Constatar si sigue 

instrucciones para la realización de tareas de aprendizaje. 

 Comprender la intención comunicativa y captar la relación entre la idea general y las 
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secundarias de textos escritos próximos a la experiencia del alumnado; y seguir instrucciones 

de cierta extensión. 

Con este criterio se evalúa si las/los estudiantes son capaces de detectar y entender 

información o ideas relevantes -explícitas e implícitas- en textos escritos próximos a su 

entorno, así como si son capaces de hacer deducciones basadas en el texto: 

generalizaciones, propósito; si identifican ideas principales y secundarias; si identifican 

elementos de descripción, fases de procesos poco complejos y secuencias de hechos en 

narraciones de desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de organización de 

ideas como esquemas jerárquicos y mapas conceptuales; se siguen instrucciones en 

procesos de cierta extensión. 

 Narrar, exponer, resumir, explicar y comentar, en soporte papel y digital, usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad y cohesión, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas, y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

Se trata de evaluar la capacidad para redactar textos del mundo personal, cultural y 

académico (narración de experiencias, explicaciones y exposiciones académicas sencillas, 

resúmenes) usando el registro adecuado y una organización clara del contenido. Se 

valorará la presentación en soporte papel o digital, con respecto a las normas 

ortográficas y tipográficas, y la aplicación de la planificación y revisión de textos. 

 Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos al entorno del alumnado, 

claras y estructuradas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

Se busca con este criterio observar si las alumnas y los alumnos son capaces de 

presentar de forma ordenada y clara informaciones sobre algún tema de su interés, 

seleccionando lo más relevante y teniendo en cuenta la comprensión de las personas que 

escuchan; se tendrá en cuenta también si son capaces de utilizar en sus exposiciones los 

apoyos que proporcionan las TIC y los medios audiovisuales. 

 Exponer una opinión personal sobre la lectura de una obra completa adecuada a la 

edad del alumnado; reconocer la estructura y los elementos de género; valorar el uso del 

lenguaje y el punto de vista de la autora y del autor. Diferenciar contenido literal y sentido de 

la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. Utilizar los conocimientos literarios 

en la comprensión y valoración de los textos.  

Con este criterio se evaluará la capacidad de disfrutar de forma autónoma de los textos 

literarios, de comprender su sentido, temas, elementos característicos de género, uso del 

lenguaje y los distintos puntos de vista, además de la capacidad para considerar el texto 

de manera crítica emitiendo opiniones personales y relacionando el contenido del texto 

con las propias vivencias.  

Se pretende que las alumnas y los alumnos sean capaces de utilizar los conocimientos 

literarios en la comprensión y valoración de textos.  

 Identificar en textos orales y escritos la presencia de un uso sexista del lenguaje o de 

valoraciones discriminatorias sobre colectivos o culturas distintos. 

Con este criterio se intenta comprobar si el alumnado es capaz de detectar, tanto en los 

textos ajenos como en los propios, algún tipo de prejuicio moral, cultural o sexista, no 

sólo en el contenido sino también en el lenguaje utilizado. 

 Aplicar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de fragmentos, 

atendiendo al género, a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 

subgéneros literarios, a la versificación y a la funcionalidad de los recursos retóricos más 

relevantes. 

Este criterio pretende evaluar en qué medida se aplican los conocimientos literarios 

trabajados en la lectura y valoración de textos breves comentados en la clase, 

atendiendo a la: comprensión del tema, organización, identificación del género 

(elementos de la historia, desarrollo cronológico de la narración, componentes del texto 

teatral, estructuras de la versificación y su efecto en el ritmo), subgéneros más 

frecuentes, reconocimiento de recursos retóricos más comunes y valor simbólico del 

lenguaje, especialmente el poético. 

 Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios o 

realizar algunas transformaciones en esos textos. 

Se evaluará la capacidad para recrear o imitar poemas o relatos utilizando determinados 

recursos como la rima o el ritmo o realizando alguna transformación en ellos. Se 

evaluará, más que la calidad literaria de las producciones, la utilización de los 



401 

 

conocimientos adquiridos y el uso de pasos propios del proceso (planificación, escritura 

del texto, revisión). 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión de los 

textos propios de este curso.  

Con este criterio se trata de comprobar que se adquieren y utilizan determinados 

conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la 

composición y la revisión de textos. Se atenderá a significados contextuales de la 

modalidad oracional; a conectores explicativos, de contraste y de orden; al uso de la 

deixis, de recurrencias y de elipses; así como a los valores del presente de indicativo y 

de subjuntivo y al uso de construcciones de participio y de gerundio. En cuanto a las 

normas ortográficas, se atenderá a la acentuación de hiatos y de diptongos, usos de 

acento gráfico con función diacrítica más frecuentes, ortografía de verbos irregulares, 

distintos modos de usar los signos de puntuación en diálogos y usos del punto y de la 

coma. 

 Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el 

uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para seguir 

explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales y para referirse a ellas 

(sujeto, predicado y complementos; elipses), papeles de sujeto -agente, causa, paciente-

, funciones sintácticas características de las clases de palabras (núcleo, complemento, 

determinantes, enlace) se valorará la progresiva autonomía en la obtención de 

información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y en otras obras 

de consulta. 

 

 

3º Curso 

 

Contenidos 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como 

debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 

 Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 

tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por 

dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

 Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito 

académico y relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

 Colaboración en actividades de aprendizaje individuales o compartidas, especialmente 

en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes de 

seguimiento y evaluación de las tareas. 

 Participación en actividades de aprendizaje compartido para fomentar estrategias de 

cooperación y de respeto. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, como 

disposiciones legales y folletos. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los 

géneros de opinión, como editoriales o columnas. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 

en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, incluyendo 

fragmentos de ensayos. 

 Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la 
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comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de información. 

 Reflexión crítica ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación para 

fomentar una sensibilidad crítica frente a ellos. 

 Composición de textos escritos 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, como cartas al director 

y artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la 

información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 

conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 

aprendizajes. 

 Utilización de la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la 

conducta. 

 Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto por las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 Lectura de novelas y de relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las aportaciones del 

simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos 

simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

 Lectura de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y 

voces narrativas. 

 Lectura dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos, de 

carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y en las formas. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de 

la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Acercamiento a algunos autores y autoras relevantes de las literaturas hispánicas y 

europea desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre las 

lecturas dirigidas. 

 Utilización, con cierta autonomía, de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 

bibliotecas virtuales. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro 

adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa. 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), análisis de 

los factores que inciden en la relación de las lenguas de nuestra comunidad, y reflexión sobre 

la situación actual del español en el mundo. 

 Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en 

textos de carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que 

adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación. 

 Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, 

con especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los 

mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la 

revisión de los propios textos. 

 Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y 

subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y 

transformación de enunciados en base a estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 

necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración 
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impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento 

directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y 

empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; 

construcción de participio y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, 

adversativa y consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y concesiva. 

 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como 

conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 

lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa). 

 Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 

apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su 

valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

Criterios de evaluación 

 Comprender la intención comunicativa, las ideas principales, los datos relevantes, las 

tesis o argumentos de los textos orales en los medios de comunicación o en el ámbito escolar. 

Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de elaborar resúmenes o esquemas 

de exposiciones orales recogiendo intenciones, tesis o argumentos de declaraciones en 

debates públicos de carácter persuasivo o del ámbito escolar.  

 Comprender la intención comunicativa, temas, organización de la información de 

textos escritos en los medios de comunicación o en el ámbito público y juzgar la eficacia de los 

procedimientos lingüísticos usados. Comprender instrucciones que regulan la vida social y 

procesos de aprendizaje complejos. 

Este criterio sirve para evaluar si los alumnos y alumnas identifican el acto de habla y el 

propósito comunicativo en los textos públicos de participación; si son capaces de inferir el 

tema principal y los secundarios a partir de informaciones del texto y de sus 

conocimientos; si son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos 

(registro, organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, 

precisión, capacidad de persuasión); si siguen instrucciones en procesos complejos de 

aprendizaje. 

 Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, con claridad y coherencia, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar en la composición de textos su organización y 

coherencia, así como su planificación hasta llegar al texto definitivo, ajustado a un 

formato y registro adecuados, y si las alumnas y alumnos saben componer textos propios 

del ámbito público. 

 Realizar presentaciones orales claras y estructuradas sobre temas académicos, 

sociales, políticos, culturales con la ayuda de los medios de comunicación y de las TIC. 

Con en este criterio se pretende observar si el alumnado es capaz de realizar 

exposiciones orales sobre un tema con la ayuda de notas escritas, carteles, diapositivas o 

cualquier otro medio audiovisual, de forma ordenada y crítica, proporcionando datos que 

les permitan a los oyentes adoptar una actitud propia. Se valorará la utilización de los 

medios audiovisuales y de las TIC como apoyo en las presentaciones orales. 

 Exponer una opinión argumentada sobre la lectura de obras a partir del siglo XIX 

hasta la actualidad; evaluar la composición general y relacionar el sentido de la obra y la 

propia experiencia. 

Se pretende evaluar la competencia lectora en el ámbito literario por medio de la lectura 

de obras completas de los períodos literarios estudiados; con espíritu crítico, valorando el 

contenido, la estructura, las características de las obras, el punto de vista de la autora o 

autor. 

 Identificar y valorar en textos orales y escritos la presencia de un uso sexista del 

lenguaje o de valoraciones discriminatorias sobre colectivos o culturas distintos. Proponer otras 

formulaciones que eliminen la discriminación detectada. 
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Con este criterio se intenta comprobar si el alumnado es capaz de detectar, tanto en los 

textos ajenos como en los propios, algún tipo de prejuicio moral, cultural o sexista tanto 

en el contenido como en el lenguaje utilizado; también si es capaz de proponer 

soluciones lingüísticas que supriman el uso discriminador, no solo en los distintos medios 

de comunicación, sino también en el uso diario del ámbito sociocultural que lo rodea. 

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves de 

la literatura contemporánea, relacionando fragmentos y autores con su contexto literario e 

histórico; valorar las innovaciones de los géneros y las formas en la literatura contemporánea. 

Este criterio evalúa la capacidad de percepción por parte del alumnado del fenómeno 

literario como una actividad enmarcada en un período socio-histórico determinado, 

identificando características y valorando las novedades y aportaciones de los 

movimientos surgidos en las épocas de estudio. Deberán también poder recrear o imitar 

algún modelo propuesto en la clase. 

 Mostrar conocimiento de las relaciones, en las obras leídas, entre el contexto y los 

autores/as con un trabajo personal de síntesis o recreación, en soporte papel o digital, 

exponiendo una valoración personal. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 

actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 

trabajo personal, en soporte papel o digital, que sintetice la información obtenida o la 

composición de un texto que imite o recree alguno de los modelos utilizados. Se pretende 

comprobar que se adquiere el conocimiento de los períodos y movimientos literarios a 

partir del siglo XIX hasta la actualidad, así como de obras o autores más relevantes de 

esa época. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los 

textos propios. 

Se pretende evaluar con este criterio si se adquieren y se utilizan los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y con la composición 

y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos; se evaluarán todos los aspectos, 

en especial la expresión de la subjetividad (opinión, valoración, certeza, citas), la deixis 

(fórmulas de confianza y de cortesía), la utilización de oraciones simples y complejas, el 

uso de conectores (causa, consecuencia, condición e hipótesis), los mecanismos de 

referencia interna, la construcción de enunciados cohesionados (construcciones y 

oraciones nominales, yuxtaposición, coordinación y subordinación). Se tendrá en cuenta 

la ortografía de elementos de origen grecolatino, la puntuación como recurso de 

cohesión, el uso de la raya y del paréntesis 

 Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

Se pretende comprobar con este criterio que se conoce y se usa de forma adecuada la 

terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales; debe distinguirse 

en este curso la diferencia entre forma y función de las palabras, y se deben conocer los 

procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para los cambios de categoría; se valorará la 

progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información lingüística en 

diccionarios y otras obras de consulta. 

 

 

4º Curso 

 

Contenidos 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de textos procedentes de los medios e comunicación audiovisual, como 

debates en la radio en la televisión y opiniones de los oyentes. 

 Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 

tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por 

los antedichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

 Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito 
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académico relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

 Colaboración en actividades de aprendizaje individuales o compartidas, especialmente 

en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes de 

seguimiento y evaluación de las tareas. 

 Participación en actividades de aprendizaje compartido para fomentar estrategias de 

cooperación y de respeto. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, como 

disposiciones legales y folletos. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los 

géneros de opinión, como editoriales o columnas. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 

en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, incluyendo 

fragmentos de ensayos. 

 Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de información. 

 Reflexión crítica ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación para 

fomentar una sensibilidad crítica frente a ellos. 

 Composición de textos escritos 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, como cartas al director 

y artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la 

información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 

conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 

aprendizajes. 

 Utilización de la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la 

conducta. 

 Dominio de las normas de presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto por las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 Lectura de novelas y de relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las aportaciones del 

simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos 

simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

 Lectura de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y 

voces narrativas. 

 Lectura dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos, de 

carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y en las formas. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de 

la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Acercamiento a algunos autores y autoras relevantes de las literaturas hispánicas y 

europea desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre las 

lecturas dirigidas. 

 Utilización, con cierta autonomía, de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 

bibliotecas virtuales. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
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 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro 

adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa. 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos), análisis de 

los factores que inciden en la relación de las lenguas de nuestra comunidad, y reflexión sobre 

la situación actual del español en el mundo. 

 Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en 

textos de carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que 

adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación. 

 Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, 

con especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los 

mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la 

revisión de los propios textos. 

 Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y 

subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y 

transformación de enunciados en base a estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 

necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración 

impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento 

directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y 

empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; 

construcción de participio y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, 

adversativa y consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y concesiva. 

 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como 

conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 

lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa). * Uso con cierta autonomía de 

diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 

apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su 

valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 

 Comprender la intención comunicativa, las ideas principales, los datos relevantes, las 

tesis o argumentos de los textos orales en los medios de comunicación o en el ámbito escolar. 

Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de elaborar resúmenes o esquemas 

de exposiciones orales recogiendo intenciones, tesis o argumentos de declaraciones en 

debates públicos de carácter persuasivo o del ámbito escolar. 

 Comprender la intención comunicativa, temas, organización de la información de 

textos escritos en los medios de comunicación o en el ámbito público y juzgar la eficacia de los 

procedimientos lingüísticos usados. Comprender instrucciones que regulan la vida social y 

procesos de aprendizaje complejos. 

Este criterio sirve para evaluar si los alumnos y alumnas identifican el acto de habla y el 

propósito comunicativo en los textos públicos de participación; si son capaces de inferir el 

tema principal y los secundarios a partir de informaciones del texto y de sus 

conocimientos; si son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos 

(registro, organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, 

precisión, capacidad de persuasión); si siguen instrucciones en procesos complejos de 

aprendizaje. 

 Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, con claridad y coherencia, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar en la composición de textos su organización y 

coherencia, así como su planificación hasta llegar al texto definitivo, ajustado a un 

formato y registro adecuados, y si las alumnas y alumnos saben componer textos propios 
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del ámbito público. 

 Realizar presentaciones orales claras y estructuradas sobre temas académicos, 

sociales, políticos, culturales con la ayuda de los medios de comunicación y de las TIC. 

Con este criterio se pretende observar si el alumnado es capaz de realizar exposiciones 

orales sobre un tema con la ayuda de notas escritas, carteles, diapositivas o cualquier 

otro medio audiovisual, de forma ordenada y crítica, proporcionando datos que les 

permitan a los oyentes adoptar una actitud propia. Se valorará la utilización de los 

medios audiovisuales y de las TIC como apoyo en las presentaciones orales. 

 Exponer una opinión argumentada sobre la lectura de obras a partir del siglo XIX 

hasta la actualidad; evaluar la composición general y relacionar el sentido de la obra y la 

propia experiencia. 

Se pretende evaluar la competencia lectora en el ámbito literario por medio de la lectura 

de obras completas de los períodos literarios estudiados; con espíritu crítico, valorando el 

contenido, la estructura, las características de las obras, el punto de vista de la autora o 

autor. 

 Identificar y valorar en textos orales y escritos la presencia de un uso sexista del 

lenguaje o de valoraciones discriminatorias sobre colectivos o culturas distintos. Proponer otras 

formulaciones que eliminen la discriminación detectada. 

Con este criterio se intenta comprobar si el alumnado es capaz de detectar, tanto en los 

textos ajenos como en los propios, algún tipo de prejuicio moral, cultural o sexista tanto 

en el contenido como en el lenguaje utilizado; también si es capaz de proponer 

soluciones lingüísticas que supriman el uso discriminador, no sólo en los distintos medios 

de comunicación, sino también en el uso diario del ámbito sociocultural que lo rodea. 

 Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos breves de 

la literatura contemporánea, relacionando fragmentos y autores con su contexto literario e 

histórico; valorar las innovaciones de los géneros y las formas en la literatura contemporánea. 

Este criterio evalúa la capacidad de percepción por parte del alumnado del fenómeno 

literario como una actividad enmarcada en un período socio-histórico determinado, 

identificando características y valorando las novedades y aportaciones de los 

movimientos surgidos en las épocas de estudio. Deberán también poder recrear o imitar 

algún modelo propuesto en la clase. 

 Mostrar conocimiento de las relaciones, en las obras leídas, entre el contexto y los 

autores/as con un trabajo personal de síntesis o recreación, en soporte papel o digital, 

exponiendo una valoración personal. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 

actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 

trabajo personal, en soporte papel o digital, que sintetice la información obtenida o la 

composición de un texto que imite o recree alguno de los modelos utilizados. Se pretende 

comprobar que se adquiere el conocimiento de los períodos y movimientos literarios a 

partir del siglo XIX hasta la actualidad, así como de obras o autores más relevantes de 

esa época. 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los 

textos propios. 

Se pretende evaluar con este criterio si se adquieren y se utilizan los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y con la composición 

y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos; se evaluarán todos los aspectos, 

en especial la expresión de la subjetividad (opinión, valoración, certeza, citas), la deixis 

(fórmulas de confianza y de cortesía), la utilización de oraciones simples y complejas, el 

uso de conectores (causa, consecuencia, condición e hipótesis), los mecanismos de 

referencia interna, la construcción de enunciados cohesionados (construcciones y 

oraciones nominales, yuxtaposición, coordinación y subordinación). Se tendrá en cuenta 

la ortografía de elementos de origen grecolatino, la puntuación como recurso de 

cohesión, el uso de la raya y del paréntesis en incisos y los usos expresivos de las 

comillas. 

 Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

Se pretende comprobar con este criterio que se conoce y se usa de forma adecuada la 

terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales; debe distinguirse 

en este curso la diferencia entre forma y función de las palabras, y se deben conocer los 
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procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para los cambios de categoría; se valorará la 

progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información lingüística en 

diccionarios y otras obras de consulta. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El profesorado perteneciente al Departamento y los profesores colaboradores que 

imparten materias dependientes del departamento llevarán a cabo el proceso de evaluación 

atendiendo a los siguientes indicadores: 

 

Sobre la programación: 

Contempla los objetivos generales del área, los contenidos, los criterios de evaluación. 

Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa. 

Define los criterios metodológicos. 

Define los procedimientos de evaluación y los criterios 

de calificación. 

Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

La programación es coherente con el proyecto curricular. 

Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los objetivos 

propuestos. 

La programación toma en consideración la coherencia con el Plan Lector y Plan TICS del 

centro. 

 

Sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 

Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos generales de la Etapa. 

Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia del 

alumnado. 

Contempla objetivos y contenidos. 

Los contenidos están organizados y categorizados en función de bloques temáticos. 

Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios. 

La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso. 

Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación. 

Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido. 

Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje. 

Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad. 

Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan 

motivadoras. 

 

Sobre la metodología: 

El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los 

contenidos, en la selección de las actividades… 

El profesorado habitualmente introduce el tema. 

El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 

El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar. 

Se utilizan otros textos de apoyo. 

Se utilizan materiales de elaboración propia. 

Parte de las actividades se realizan en grupo. 

Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 

La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo. 

La distribución de la clase se modifica con las actividades. 

El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 

Se usan otros espacios. 

Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 

El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 

La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar. 

La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las 
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oportunidades que ofrece el entorno. 

 

Sobre la evaluación: 

Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 

Se valora el que desarrolla en casa. 

Se evalúan los conocimientos previos. 

Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los materiales de 

trabajo del alumnado. 

Se evalúan los resultados. 

Va dirigida a los diferentes tipos de contenido. 

Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad. 

El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los errores. 

Se programan actividades para ampliar y reforzar. 

Participa el alumnado en su evaluación. 

Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación. 

Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 

Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 

Se evalúa periódicamente la programación. 

Participa el alumnado en esa evaluación. 

Se evalúa la propia práctica. 

La evaluación es continua. 

Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación 

continua. 

Los resultados de las pruebas de evaluación estandarizada confirman las conclusiones de 

las pruebas de evaluación. 

 

Los alumnos valorarán también el proceso a través de los indicadores siguientes: 

 

Sobre el trabajo de clase: 

Entiendo al profesor cuando explica. 

Las explicaciones me parecen interesantes. 

Las explicaciones me parecen amenas. 

El profesor explica sólo lo del libro. 

Emplea otros recursos además del libro. 

Pregunto lo que no entiendo. 

Realizamos tareas en grupo. 

Utilizamos espacios distintos del aula. 

 

Sobre las actividades: 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones. 

El profesor sólo pregunta lo del libro. 

Las preguntas están claras. 

Las actividades se corrigen en clase. 

Las actividades, en general, son atractivas y participativas. 

En ocasiones tengo que consultar otros libros. 

Me mandan demasiadas actividades. 

 

Sobre la evaluación: 

Las preguntas de los controles están claras. 

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase. 

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas. 

Hago demasiados controles. 

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido. 

Participo en la corrección de los controles. 

Los controles se comprueban luego en clase. 

Se valora mi comportamiento en clase. 

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase. 

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa. 
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1ª lingua estranxeira: Inglés 
 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA: 

 

Tendo en conta o establecito no decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia ,os 

obxectivos xerais que este departamento establece de cara ós alumnos que cursan inglés na 

Educación Secundaria Obrigatoria son os seguintes: 

 Comprender información global y específica de mensaxes orais e escritos en inglés 

relativos ás distintas situacións habituais de comunicación, emitidas directamente por falantes 

ou por medios de comunicación. 

 Producir mensaxes orais e escritas en inglés nas diversas situacións habituais da 

comunicación para conseguir que ésta sexa fluida e satisfactoria, amosando unha actitude de 

respeto e interés por comprender e facerse comprender. 

 Ler de xeito autónomo e comprensivo, obtendo informacións globais e específicas, 

textos escritos de un nivel axeitado ás capacidades e intereses dos alumnos, relacionados con 

situacións de comunicación escolares e extraescolares. 

 Utilizar a lectura de textos con fines diversos, valorando a súa importancia como fonte 

de información, desfrute e ocio e como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas 

ás propias. 

 Utilizar con eficacia fontes de información (diccionarios, enciclopedias, gramáticas, 

internet) que contribuan á resolución de problemas, a conseguir unha maior práctica individual 

e a profundizar nos temas de interese de cada quen. 

 Valorar a axuda que supón o coñecemento dunha lingua estranxeira para comunicarse 

con persoas que pertezen a culturas distintas á nosa. 

 Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas   como formas distintas de 

codificar a experiencia e de organizar as relacións interpersoais. 

 Identificar e interpretar as similitudes e diferencias entre os rasgos socioculturais da 

propia cultura e a do país de fala inglesa, propiciando sempre o respeto ás diferencias e 

rexeitando os estereotipos negativos. 

 Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na propia capacidade de 

aprender e usar a lengua estranxeira. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS EN 1º DA ESO 

- Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre asuntos 

cotiás. 

- Utilizar o inglés en mensaxes orais e escritas para comprender e facerse comprender na 

aula e nun entorno próximo. 

- Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos escritos sobre temas do 

currículo. 

- Redactar textos breves utilizando as estructuras, as funcións e o léxico adecuados. 

- Coñecer algúns aspectos formais da lingua inglesa (morfoloxía, síntase e fonoloxía), nos 

distintos contextos de comunicación. 

- Empregar estratexias para progresar na aprendizaxe. 

- Usar as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 

amosando interese polo seu uso. 

- Coñecer aspectos culturais e sociais dos países de fala inglesa, relacionándoos cos 

propios intereses e motivacións. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS EN 2º ESO 

- Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre temas do 

currículo. 

- Participar con progresiva autonomía en conversas e simulacións relativas a experiencias 

persoais. 
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- Comprender a información xeral e a específica de textos escritos de extensión e 

funcionalidade variada. 

- Redactar textos diversos en diferentes soportes usando estructuras e léxico axeitados, 

respectando as regras elementais de ortografía e puntuación. 

- Utilizar estratexias de autoaprendizaxe e autocorrección. 

- Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación, producindo 

textos a partir de modelos e amosando interese polo seu uso. 

- Identificar aspectos culturais, históricos, xeográficos e literarios dos principais países de 

fala inglesa. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS EN 3ºE.S.O. 

- Profundizar e practica-las funcións, estructuras e vocabulario para que o alumno poida 

consolida-las bases do idioma e estea capacitado para producir e comprender mensaxes. 

- Comprender información global de menxases referentes a temas familiares e situacións do 

seu interese, do seu contorno persoal e social abarcando situacións como: música, emprego, 

outras culturas, saúde, deporte, etc. 

- Producir mensaxes orais e escritas na lingua extranxeira nas diversas situacións habituais 

de comunicación, para conseguir que a comunicación sexa cada vez máis fluída e satisfactoria. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo informacións globais e específicas, textos 

escritos dun nivel adecuado ás súas capacidades e intereses e sempre relacionados con situacións 

de comunicación escolares e extraescolares. 

- Utiliza-la lectura de textos con finalidades diversas, valorando a súa importancia como 

fonte de información e lecer, e como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas da 

propia. 

- Utiliza-la lingua extranxeira como vehículo de comunicación na aula para que o alumno 

poida despois establecer unha comunicación fluída e eficaz nas relacións de comunicación máis 

habituais da vida cotiá. 

- Aprecia-la importancia da lingua como medio de transmisión dos aspectos culturais e 

sociais. Mediante o apoio audiovisual ó noso alcance intentaremos que os alumnos coñezan 

aspectos culturais e sociais doutros países e que sexan conscientes da importancia da lingua 

como medio de transmisión cultural. 

- Relacionarse con outras persoas de diferente nivel ou procedencia amosando unha 

actitude de cooperación e tolerancia. 

- Desenvolve-la autonomía na aprendizaxe familiarizándose coas técnicas máis adecuadas 

para consegui-los seus obxectivos (exercicios de autocorrección , follas de autoavaliación, etc.).  

 

 

OBXECTIVOS XERAIS EN 4ª E.S.O.  

- Adquirir unha maior competencia lingüística mediante o traballo sistemático da gramática, 

o vocabulario e funcións comunicativas. 

- Ser conscientes da importancia da aplicación das regras do sistema lingüístico para 

mellora-la comprensión, analizando os erros e intentando corrixilos mediante un proceso de 

reflexión. 

- Manexar, sempre dacordo co nivel, as catro destrezas: "listening", "speaking", "reading" e 

"writing", de tal xeito que estén capacitados para:  

- Saber interpretar un texto escrito e capta-la información que se lles presente. 

-Participar en conversas, intercambiar información, opinar, falar de sí mesmo, os seus 

gustos, preferencias, sentimentos,etc. 

- Comprende-la información global das mensaxes emitidas directamente por falantes ou por 

medios de comunicación e relativas a situacións habituais de comunicación sobre temas como: a 

escola, os deportes, costumes noutros países, etc. 

- Producir textos escritos (cuestionarios, resúmenes, cartas, redacciones, etc) que garden 

unha estructura lóxica adecuada e que mostren un formato, unha coherencia e unha exactitude 

suficientes para asegura-la sua comprensión por parte do lector. 

- Producir con fluidez e rigor mensaxes orais en situacións da vida cotiá e académica, con 

intencións comunicativas diversas : describir, exponer, narrar, dar explicacións, expresa-las súas 

opinións, etc. Os alumnos intentarán emplear estructuras máis complexas que no ano anterior e 

un vocabulario máis rico e variado. 
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- Utilizar sistemáticamente estratexias lingüísticas para resolver dificultades na interacción: 

interrupcións, sinónimos, explicacións complementarias, aclaracións, etc. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo información global e específica, textos 

escritos dun nivel adecuado ás súas capacidadese intereses. 

- Valora-la importancia da lingua extranxeira nas relacións internacionais, no traballo e 

noutros ámbitos da súa actividade. 

- Desenvolver unha actitude crítica cara á intolerancia que xorde do descoñecemento 

doutras culturas e a importancia de aprecia-la riqueza que supón a pluralidade de culturas na 

nosa sociedade. 

- Afianzarse no proceso de autonomía de aprendizaxe como punto final da sua formación 

básica.  

 

METODOLOXÍA: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ten que enfocarse cara o desenrolo das catro 

macrodestrezas básicas da comunicación: COMPRENSION E EXPRESION ORAL E 

COMPRENSION E EXPRESION ESCRITA. Esta técnica denomínase “Integrating Skills” e nela 

combínanse actividades de “LISTENING”, “READING”, “SPEAKING” e “WRITING” (ESCOITAR, 

LER, FALAR E CONVERSAR, ESCRIBIR). Trátase de unha metodoloxía GLOBAL con actividades 

que busquen a integración dos elementos citados. Para lograr este obxectivo este 

departamento recurrirá ás seguintes pautas metodolóxicas: 

 

COMPRENSIÓN  ORAL E ESCRITA (ESCOITAR E LER): 

Trátase de que o alumno sexa capaz de comprender información global e específica de 

mensaxes oráis e escritas relativas ás diversas situacións habituais da comunicación.Para 

poñer en práctica estas destrezas de comprensión seguiremos as seguintes fases: 

FASE INICIAL: nesta fase intentaremos averiguar o que os alumnos xá saben sobre os 

temas dos textos que van a escoitar ou ler. Tamén escolleránse un número limitado de 

palabras cuyo significado convén aclarar antes de comenzar a actividade, evitando así posibles 

problemas na comprensión global da mensaxe. 

FASE DE ESCOITA E LECTURA (LISTENING /READING): Nesta fase é moi importante 

facer fincapé na idea de que non é necesaria a comprensión total da mensaxe. Os alumnos se 

sinten  frustrados ante esta situación, e é por tanto importante recalcar o feito de que o 

descoñecemento ou non comprensión de certas partes dunha mensaxe non implica a mala 

execución da tarefa a realizar. 

FASE FINAL: é aquela na que os alumnos plantexarán as súas dificultades ó profesor. 

Éste deberá  analizar os resultados da actividade e facer reflexionar ós alumnos sobre o seu 

propio progreso, inculcándolles a idea de que o desenrolo destas destrezas e lento pero 

continuado. 

 

EXPRESIÓN ORAL (FALAR E CONVERSAR): 

A produción oral desarróllase á vez que a comprensión oral, tal como sucede en calquera 

interacción comunicativa da vida real. Os alumnos teñen que producir mensaxes orais e tamén 

necesitan entender as produccións dos seus interlocutores. É na práctica desta destreza onde 

os alumnos amosan unha mayor inseguridade.É importante que os alumnos amosen unha 

actitude de respeto e interés por comprender e facerse comprender,e que acepten o erro como 

parte normal do proceso de aprendizaxe. Na práctica desta destreza fomentaránse as tarefas 

por parellas ou grupos. O profesor deberá animar ós alumnos a pensar ou tomar notas sobre o 

que van decir antes de comenzar a falar. É convinte que o profesor realice unha demostración 

da actividade con axuda dun alumno para asegurarse de que todos os alumnos comprenden no 

que consiste. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

Na expresión escrita levaremos a cabo actividades de dous tipos: por unha banda, e 

dirixida a alumnos con un nivel máis baixo, a escritura será guiada, proporcionando ós 

alumnos modelos ou guións  a seguir. Por outra banda, e cando os alumnos teñan alcanzada 

unha certa base , a escritura será libre e os alumnos poderán expresarse con maior liberdade. 

En todo caso, trataremos de que os alumnos desarrollen extratexias que favorezcan unha 

mellor expresión escrita, tales como: facer guións ou esquemas previos a presentación final, 

uso de vocabulario e expresións axeitadas ao contexto, narración de feitos cunha secuencia 
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lóxica de ideas, coidar a presentación, etc. 

 

APRENDIZAXE AUTÓNOMA: 

A profundización na aprendizaxe do inglés debe ser un proceso consciente  que o alumno 

poida ir alterando dacordo coas suas capacidades e progresos. Neste senso consideramos que 

é importante que , por unha banda, o profesor propoña extratexias, consellos e ideas que 

contribuyan a mellorar e reforzar aqueles aspectos aspectos nos que o alumno amose unha 

maior dificultade, e por outra banda, deberá asegurarse de que os alumnos sexan capaces de 

manexar de forma autónoma os materiáis de referencia, tales como gramáticas, 

dicionarios,tecnoloxías da información e a comunicación,etc que lles permitan unha 

aprendizaxe máis autónoma e dacordo coas suas capacidades, así como inculcarlles a 

adquisición de hábitos de estudo, organización do material, etc que lles faciliten a aprendizaxe 

da lingua. O profesor terá sempre en conta que o nivel dos alumnos  é diverso e polo tanto, 

aunque o punto de partida sexan os coñecementos previos, as actividades de repaso e 

reciclaxe deberán formar parte esencial da aprendizaxe da lingua. 

 

 APRENDIZAXE GLOBALIZADOR ("Project Works") 

 O obxectivo dos traballos é da-los alumnos a oportunidade de realizar unha tarefa de 

forma autónoma facendo uso de tódolos recursos lingüísticos disponibles e decidi-la mellor 

maneira de leválos a cabo. Sempre poderán elexir entre varias tarefas, algunas máis axeitadas 

para o traballo individual e outras para o de parellas ou grupos; algunhas requirirán unha maior 

habilidade escrita, artística ou de expresión oral. O importante é que o alumno se sinta cómodo 

coa tarefa elexida. 

 En definitiva este é o momento no que o noso proxecto fai posible a globalización de 

tódolos aprendizaxes e a posta en práctica das detrezas traballadas na aula con anterioridade. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento das seguintes 

competencias básicas: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación 

oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construcción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conducta. 

Na aprendizaxe da lingua estranxeira os alumnos adquiren habilidades para comunicarse 

tanto oralmente coma  por escrito en diferentes situacións e contextos. 

Par acadar tal fin, os alumnos aprenden extratexias comunicativas que contribúen a 

enriquecer a sua competencia lingüística xeral , non só na lingua estranxeira que están a 

aprender. Os catro pilares nos que se basea a aprendizaxe da lingua estranxeira: ESCRIBIR, 

FALAR E CONVERSAR, ESCOITAR, E LER, contribuirán necesariamente ao enriquecemento 

lingüístico dos alumnos. A continuación sinalaremos algunhas das extratexias metodolóxicas 

que usaremos na aprendizaxe da lingua estranxeira e que resultan válidas para mellorar a 

expresión lingüística en calquera lingua. 

 

EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ESCRITA: 

Distinguir  diferentes tipos de textos: cartas formais e informais, emails, postais, 

diálogos, descripcións, textos argumentativos, narracións , resúmes,noticias. 

Uso de expresións formais ou coloquiais e vocabulario adecuado tendo en conta o tipo de 

texto do que se trate. 

Facer esquemas ou borradores previos a presentación final dunha tarefa escrita. 

Narrar feitos cunha secuencia lóxica de ideas. 

Coidar a presentación dos textos escritos, tendo sempre en conta ao receptor da 

mensaxe. 

Desarollar a creatividade e imaxinación dos alumnos . 

Ler diferentes tipos de textos distinguindo ideas principias e secundarias. 

Buscar información de diferentes fontes: periódicos, revistas, enciclopedias,etc 

Manexar  diccionarios, gramáticas. 
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EXPRESIÓN E COMPRENSIÓN ORAL: 

Falar en público superando os medos e desarrollando extratexias que suplan as 

interrupcións . 

Usar un tono de voz, ritmo e entoación adecuados tendo en conta aos  receptores da 

mensaxe. 

Mostrar respeto aos interlocutores nas interaccións orais, respectando turnos de palabra, 

as ideas dos outros, etc. 

Comprender ideas principias e secundarias de mensaxes emitidas oralmente. 

Practicar a concentración e a escoita activa. 

Facer esquemas ou guións previos ás exposicións orais. 

Uso de expresións e vocabulario adecuados á situación e á intención comunicativa. 

 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: 

O desarrollo de extratexias diversas de aprender a aprender prepara aos alumnos de 

forma progresiva na toma de decisións que favorecerán a sua autonomia nos procesos de 

aprendizaxe, no momento actual e ó longo da sua vida. A aprendizaxe debe ser un proceso 

consciente que o alumno pode ir alterando dacordo coas suas capacidades e progresos. Para 

acadar tal fin guiaremos ós alumnos na adquisición de extratexias de aprendizaxe autónomo 

tales como: 

Organización do traballo persoal a través de rutinas e  autodisciplina. 

Organización e coidado do material didáctico. 

Adquisición de hábitos de estudo tales como a distribución  racional do tempo adicado a 

aprendizaxe tendo en conta as propias capacidades. 

Exercitar a atención, a concentración e a memoria. 

Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

Realización de tarefas nas que os alumnos poidan autocorrexirse e autoavaliarse. 

Fomentar o interese polas actividades dentro e fora da aula como fonte de 

enriquecemento persoal. 

Uso de recursos individuais de aprendizaxe como dicionarios, gramáticas,libros de 

consulta, e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 

 

COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe especialmente á adquisición desta 

competencia , xa que o coñecemento da lingua estranxeira en sí mesmo permitirá ao alumno 

ampliar as suas  posibilidades de acceso á información.O uso das novas tecnoloxías da 

información e comunicación inherentes ao proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira 

axudarán en gran medida á formación dos alumnos nesta competencia. 

A inclusión de materiais curriculares e extratexias metodolóxicas  que favorezcan o uso 

das novas tecnoloxías de comunicación será decisiva para desarrollar esta competencia. 

Para acadar tal fin este departamento recurrirá ós seguintes materias curriculares e 

extratexias de aprendizaxe: 

Uso de Cds de audio.  

Uso de DVDs. 

Uso do Student’s MultiROM con práctica interactiva do libro de texto, un minidiccionario, 

unha sección de video e material de audio para ditados na aula de informática ou para uso 

individual na casa. 

Uso da Student’s website proporcionada pola editorial . 

Uso de internet como fonte de información para realizar traballos orais ou escritos sobre 

diversos temas: personaxes, cidades, países, noticias,letras de cancións,etc. 

Uso de internet para comunicarse por email cos compañeiros ou con xóvenes doutros 

países. 

Uso do ordenador para a presentación de traballos. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIUDADANA, ARTÍSTICA E CULTURAL: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición desta competencia de 
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duas formas: 

En primeiro lugar , o coñecemento dunha lingua implica necesariamente o coñecemento 

de trazos sociais e feitos culturais vinculados aos falantes destas e que son traballados en 

todas as unidades do material didáctico empleado polo departamento (especificados por cursos 

no epígrafe E) desta programación). Así, a través do material curricular empregado 

formaremos ós alumnos en educación para paz, educación para a saúde, educación para o 

consumo, educación ambiental, educación moral e cívica, etc . Trataremos sempre de que a 

aprendizaxe da lingua estranxeira conteña un amplio compoñente sociocultural que fomente 

nos alumnos a valoración do uso da mesma como instrumento de comunicación con persoas 

doutras culturas, como medio de coñecemento doutros formas de vida , hábitos e costumes  ,e 

outras manifestacións artísticas e culturais, fomentando sempre unha actitude de respeto 

hacia as mesmas. 

En segundo lugar, na aprendizaxe da lingua estranxeira ten especial relevancia o traballo 

cooperativo, por parellas ou grupos (presentación oral ou escrita de tarefas) nas que os 

alumnos terán que desarrollar extratexias de interacción entre eles, aprendendo a negociar, a 

xerar confianza para expresar as suas ideas, a debatir sobre as mesmas e a tomar decisións 

consensuadas respectando sempre as ideas dos outros, adquiriendo así non só unha mellor 

competencia social, seno tamén un enriquecemento na sua AUTONOMÍA e INICIATIVA 

PERSOAL. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as súas 

operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para 

producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 

da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e co mundo laboral. A 

adquisición desta competencia supón, en suma, aplicar destrezas e actitudes que permiten 

razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática, expresarse e 

comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático con outros tipos 

de coñecemento.  

Utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa 

vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar 

con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

 

En moitas das unidades se presentan datos que os alumnos deben analizar para sacar as 

súas propias conclusións e utilizar a información extraída de forma adecuada á tarefa que se 

solicita. Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading e presentar 

datos/argumentos nas tarefas de Writing. En primeiro ciclo, os alumnos traballan o cálculo con 

diferentes tipos de moeda.  

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e nos xerados 

pola acción humana, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de 

consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, 

das demais persoas e do resto dos seres vivos. En suma, esta competencia implica a 

adquisición dun pensamento científico-racional que permite interpretar a información e tomar 

decisións con autonomía e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de 

decisións persoais e sociais.  

Esta competencia, e partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da 

interacción dos homes e mulleres con ela, permite argumentar racionalmente as consecuencias 

duns ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental 

saudábel nunha contorna natural e social tamén saudábel. Son parte desta competencia básica 

o uso responsábel dos recursos naturais, o coidado do medio ambiente, o consumo racional e 

responsábel, e a protección da saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade 

de vida das persoas. 

Ao longo do curso se tratan diversos temas relacionados co coñecemento e coa 

interacción co mundo físico, como poden ser o consumo responsábel, a protección do medio 

ambiente ou o clima.  
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AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as 

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsábel dela, tanto no 

ámbito persoal coma no social ou laboral.  

A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsábel e crítico no 

desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos.  

Os alumnos teñen a posibilidade, con ferramentas como a páxina web) e o Student’s 

Multirom, de optar a realizar auto-avaliacións de forma periódica sen axuda do profesor.  

 

 

CONTIDOS 

 

CONTIDOS, PROCEDEMENTOS E ACTITUDES POR CURSOS. 

  

1º CURSO E.S.O. 

 

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR. 

 

CONTIDOS. 

        

-Situacións de comunicación oral propias da aula: 

           -Saudar, presentarse, despedirse. 

           -Vocabulario relativo ós temas máia habituais. 

           -Contar. Os números do 1 ó 1.000 e os ordinais. 

           -Comprensión de instruccións. 

-Situacións de comunicación oral nun medio social distinto ó propio. 

           -Intercambio de información persoal. 

           -Vida familiar. 

           -Descrición de persoas nomeando partes do corpo e pezas de ropa. 

           -Tempo libre e ocio. 

           -Descrición do contorno. 

-Normas que rexen a comprensión e a producción dun discurso cohesionado e coherente. 

-Adaptación do discurso ós cambios que se producen como consecuencia da interacción 

(xestos, notas,instruccións,etc). 

-Predicción da lingua que se vai necesitar segundo o contexto.  

 

PROCEDEMENTOS         

-Captar información específica nunha secuencia grabada. 

-Verifica-la comprensión oral respondendo a preguntas de verdadeiro ou falso. 

-Realizar intercambios comunicativos en grupos reducidos ou por parellas. 

-Buscar expresións coloquiais semellantes na lingua materna. 

-Detectar e practica-la pronunciación e o acento de  diversos elementos léxicos. 

-Realizar un proxecto (poster, entrevistas, informes, etc) en grupo ou por parellas e 

expoñelo diante dos outros alumnos. 

-Completar unha conversación utilizando expresións dadas. 

              

ACTITUDES 

 -Desexo de participar en intercambios comunicativos. 

 -Atención o lenguaxe empleado polos xóvenes británicos de hoxe. 

 -Atención as produccións de falantes nativos como medio para mellora-las propias 

produccións. 

 -Esfuerzo por concentrarse na escoita. 

 -Interés por escoita-los outros compañeiros y observa- los froitos do seu traballo.  

 -Esforzo por ponerse na situación plantexada pola actividade. 

 -Desexo de traballar de forma autónoma, xa sexa individualmente ou en grupo. 

 -Desexo de ampliar coñecementos para expresarse na lingua estranxeira. 
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BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR 

 

CONTIDOS 

-Situacións de comunicación escrita máis habituais. 

-Producción de textos relacionados co traballo de aula (exames, dictados, notas, 

comentarios ós exercicios, etc). 

-Producción e comprensión de textos sinxelos relacionados coas súas necesidades persoais 

de comunicación. 

-Comprensión de textos que conten con apoio gráfico relacionados cos seus gustos e 

preferencias.         

-Interese pola lectura autónoma xa sexa para obter  información e como medio de lecer 

personal. 

-Producción de textos escritos atendendo ás características máis relevantes do discurso 

escrito. 

-Reproducción de patróns lingüísticos ligados os distintos tipos de textos. 

-Reestructuracuón de textos en desorde. 

-Descricións breves. 

 

PROCEDEMENTOS 

-Responder a un cuestionario, test ou entrevista. 

-Redactar unha respuesta a unha carta informal ou escribir unha postal, invitación a uhna 

festa, etc, os seus compañeiros de aula. 

-Comprender información específica a través da lectura de textos, artículos de revistas, etc, 

para responder a unhas preguntas. 

-Responder a preguntas de verdadeiro/falso relativas a un texto escrito. 

-Partindo dunhas pautas, redactar una historia imaginaria. 

-Redactar e dar fin a unha historia partindo de imáxenes. 

-Levar a cabo a comprensión dun texto escrito para elexir a resposta correcta entre dous 

posibles. 

                

ACTITUDES 

-Interese por ampliar coñecementos da linguaestranxeira. 

-Concentración na lectura. 

-Atención á orde dun texto escrito. 

-Valoración dos novos coñecementos adquiridos e da propia aportación ás actividades 

compartidas. 

-Interese por practica-la lingua estranxeira como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Desexo de realiza-las tarefas propuestas de forma satisfactoria. 

-Interese por seguir modelos para mellora-las propias produccións na lingua estranxeira. 

-Valoración do traballo propio e o alleo. 

 

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

CONTIDOS 

-Elementos básicos da lingua: 

-Nocións xerais: existencia/non existencia, presencia/ausencia, número, cantidade, forma, 

tamaño, cor, tempo: presente (simple e continuo), pasado (simple e continuo), posesión, 

demostrativos e  pronomes persoais.  

-Estructuras sinxelas para realiza-las funcións: 

-Dar e pedir información persoal e non persoal. 

-Pedir e dar permiso. 

-Pedir e dar información sobre lugares. 

-Recoñecemento de sons, ritmo e entoación propios da lingua estranxeira. 

-Utilización adecuada da ortografía e a puntuación. 

-Elementos sintácticos: 

           -Estructura e elementos da oración simple 

           -Utilización de nexos sinxelos.  
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PROCEDEMENTOS  

-Deducir regras gramaticais partindo de exemplos e utilizarlas en diversos contextos. 

-Identificar e correxir erros. 

-Completar oracións utilizando o tempo verbal adecuado. 

-Completar oracións utilizando palabras dadas. 

-Elaborar frases afirmativas e negativas partindo da información dada. 

-Establecer comparacións gramaticais ca lingua materna. 

 

ACTITUDES 

-Atención á corrección no uso das estructuras propias da lingua inglesa. 

-Valoración do erro no proceso de aprendizaxe. 

-Interese por realiza-las actividades de aprendizaxe propuestas. 

-Interese po practica-los coñecementos adquiridos. 

          

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

CONTIDOS 

-Aspectos socioculturais dos países onde se fala a lingua estranxeira relacionados cos 

intereses, as motivacións e necesidades futuras dos alumnos. 

-Utilización da presencia da lingua estranxeira no ámbito local como elemento importante 

para a súa aprendizaxe: turismo, medios de comunicación, manifestacións artísticas, culturais, 

deportivas, etc., aproveitando materiais auténticos procedentes de distintas fontes. 

-Valoración da utilización da lingua estranxeira como instrumento esencial de comunicación 

e de mobilidade profesional e laboral no ámbito internacional. 

-Recoñecemento do uso de diferentes normas e hábitos de conducta nos países onde se fala 

a LE. 

-Comparación desas formas de vida coa súa propia:horarios, fórmulas sociales, etc. 

-Identificación en textos e documentos gráficos das características das principais 

institucuóns e comparación con outras coñecidas.         

 

PROCEDEMENTOS 

-Lectura dun texto sobre  o desenvolvemento da vida cotiá nos países de fala inglesa e 

comparála coas actividades cotiás propias. 

-Ver vídeos sobre a vida no Reino Unido e os Estados Unidos para introducílos en formas de 

vida diferentes á súa propia e facelos conscientes da diversidade cultural do mundo no que viven. 

-Lectura de periódicos e revistas estranxeiras na aula. 

 

ACTITUDES 

-Curiosidade á hora de analizar realidades distintas ás propias. 

-Interese por coñece-lo contexto dos xóvenes doutros países.  

-Voluntade de describi-lo propio entorno sociocultural.  

-Tolerancia e respeto ante culturas e formas de vida distintas á propia. 

 

 

2º CURSO 

 

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR . 

 

CONTIDOS 

-Situacións de comunicación oral propias da aula. 

-Saudar, presentarse, despedirse. 

-Vocabulario relativo ós temas máis habituais. 

-Contar do 1 ó 1000.000 e os ordinais. 

-Datas, meses do ano, días da semana, estacións. 

-Pedir e dar aclaracións. 

-Comprensión de instruccións sinxelas. 

-Situacións de comunicación oral nun medio social distinto do propio. 

-Intercambio de información persoal. 

-Vida familiar. 
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-Descrición de persoas nomeando partes do corpo e  pezas de roupa.  

-Tempo libre e ocio. 

-Descrición do contorno. 

-Normas que rexen a comprensión e a producción dun discurso cohesionado e coherente. 

-Adaptación do discurso ós cambios que se producen como consecuencia da interacción. 

-Predicción da lingua que se vai necesitar segundo o contexto.  

 

PROCEDEMENTOS         

-Captar información específica nunha secuencia grabada. 

-Verifica-la comprensión oral respondendo a preguntas de verdadeiro ou falso. 

-Realizar intercambios comunicativos en grupos reducidos ou por parellas. 

-Buscar expresións coloquiais semellantes na lingua materna. 

-Detectar e practica-la pronunciación e o acento de diversos elementos léxicos. 

-Realizar un proxecto (poster, entrevistas, informes, etc) en grupo ou por parellas e 

expoñelo diante dos outros alumnos. 

-Completar unha conversación utilizando expresións dadas. 

              

ACTITUDES 

-Desexo de participar en intercambios comunicativos. 

-Atención o lenguaxe empleado polos xóvenes británicos de hoxe. 

-Atención as produccións de falantes nativos como  medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Esfuerzo por concentrarse na escoita. 

-Interés por escoita-los outros compañeiros y observa- los froitos do seu traballo.  

-Esforzo por ponerse na situación plantexada pola  actividade. 

-Desexo de traballar de forma autónoma, xa sexa individualmente ou en grupo. 

-Desexo de ampliar coñecementos para expresarse na lingua estranxeira. 

     

BLOQUE 2: BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR 

 

CONTIDOS 

-Situacións de comunicación escrita máis habituais. 

-Producción de textos relacionados co traballo de aula (exames, dictados, notas, 

comentarios ós exercicios, etc). 

-Producción e comprensión de textos relacionados coas súas necesidades persoais de 

comunicación. 

-Comprensión de textos que conten con apoio gráfico relacionados cos seus gustos e 

preferencias.         

-Interese pola lectura autónoma xa sexa para obter  información e como medio de lecer 

personal. 

-Producción de textos escritos atendendo ás características máis relevantes do discurso 

escrito.  

-Producción de textos sinxelos atendendo á cohesión mediante pronomes e nexos sinxelos.        

-Lectura intensiva de textos acompañados de ilustracións. 

-Elementos formais e estructura dos textos escritos. 

-Producción de textos breves adecuados á intención comunicativa e correctos na súa 

ortografía  presentación e signos de puntuación. 

-Organización do texto en parágrafos. 

-Corrección do texto atendendo á concisión e a orde.  

   

PROCEDEMENTOS 

-Responder a un cuestionario, test ou entrevista. 

-Redactar unha respuesta a unha carta informal ou escribir unha postal, invitación a uhna 

festa, etc, os seus compañeiros de aula. 

-Comprender información específica  a través da lectur de textos, artículos de revistas, etc, 

para responder a unhas preguntas. 

-Responder a preguntas de verdadeiro/falso relativas a un texto escrito. 

-Redactar e dar fin a unha historia partindo de imáxenes. 

-Levar a cabo a comprensión dun texto escrito para elexir a resposta correcta entre dous 
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posibles. 

         

ACTITUDES 

-Interese por ampliar coñecementos da lingua estranxeira. 

-Concentración na lectura. 

-Atención á orde dun texto escrito. 

-Valoración dos novos coñecementos adquiridos e da propia aportación ás actividades 

compartidas. 

-Interese por practica-la lingua estranxeira como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Desexo de realiza-las tarefas propuestas de forma satisfactoria. 

-Interese por seguir modelos para mellora-las propias produccións na lingua estranxeira. 

-Valoración do traballo propio e o alleo. 

 

 

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA . 

 

CONTIDOS 

-Elementos básicos da lingua: 

-Nocións xerais: existencia/non existencia, presencia/ausencia, número, cantidade, forma, 

tamaño, cor, tempo: presente (simple e continuo), pasado (simple e continuo), futuro, posesión, 

demostrativos  e pronomes persoais.  

-Estructuras sinxelas para realiza-las funcións: 

           -Dar e pedir información persoal e non persoal. 

           -Pedir e dar permiso. 

           -Suxerencias. 

           -Expresar preferencias. 

           -Pedir e dar información sobre lugares. 

           -Invitar 

           -Expresar obriga. 

           -Dar consellos. 

           -Expresar dexesos. 

-Recoñecemento de sons, ritmo e entoación propios da lingua estranxeira. 

-Utilización adecuada da ortografía e a puntuación. 

-Elementos sintácticos: 

           -Estructura e elementos da oración simple 

           -Utilización de nexos sinxelos. 

           -As oracións subordinadas.  

 

PROCEDEMENTOS  

-Deducir regras gramaticais partindo de exemplos e utilizarlas en diversos contextos. 

-Identificar e correxir erros. 

-Completar oracións utilizando o tempo verbal adecuado. 

-Completar oracións utilizando palabras dadas. 

-Elaborar frases afirmativas e negativas partindo da información dada. 

-Establecer comparacións gramaticais ca lingua materna. 

          

ACTITUDES 

-Atención á corrección no uso das estructuras propias da lingua inglesa. 

-Valoración do erro no proceso de aprendizaxe. 

-Interese por realiza-las actividades de aprendizaxe propuestas. 

-Interese po practica-los coñecementos adquiridos. 

          

  

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

CONTIDOS 

-Aspectos socioculturais dos países onde se fala a lingua estranxeira relacionados cos 

intereses, as motivacións e necesidades futuras dos alumnos. 
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-Utilización da presencia da lingua estranxeira no ámbito local como elemento importante 

para a súa aprendizaxe: turismo, medios de comunicación, manifestacións artísticas, culturais, 

deportivas, etc., aproveitando materiais auténticos procedentes de distintas fontes. 

-Valoración da utilización da lingua estranxeira como instrumento esencial de comunicación 

e de mobilidade profesional e laboral no ámbito internacional. 

-Recoñecemento do uso de diferentes normas e hábitos de conducta nos países onde se fala 

a LE. 

-Comparación desas formas de vida coa súa propia:horarios, fórmulas sociales, etc. 

-Identificación en textos e documentos gráficos das características das principais 

institucuóns e comparación con outras coñecidas. 

 

PROCEDEMENTOS 

-Lectura dun texto sobre  o desenvolvemento da vida cotiá nos países de fala inglesa e 

comparála coas actividades cotiás propias. 

-Ver vídeos sobre a vida no Reino Unido e os Estados Unidos para introducílos en formas de 

vida diferentes á súa propia e facelos conscientes da diversidade cultural do mundo no que viven. 

-Lectura de periódicos e revistas estranxeiras na aula. 

 

ACTITUDES 

-Curiosidade á hora de analizar realidades distintas ás propias. 

-Interese por coñece-lo contexto dos xóvenes doutros países.  

-Voluntade de describi-lo propio entorno sociocultural.  

-Tolerancia e respeto ante culturas e formas de vida distintas á propia. 

 

 

3º CURSO 

 

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

          

CONTIDOS  

-Situacións de comunicación directa propias da aula. 

                  -Solicitude de aclaracións. 

             -Solicitude de permiso. 

             -Expresión de opinións de acordo e desacordo. 

             -Expresión de rogos e disculpas. 

             -Identificación do acento nas palabras. 

-Situacións de comunicación oral nun medio social distinto do propio. 

-Intercambio de información persoal: preferencias, sentimentos, etc. 

-Descrición de persoas atendendo ós trazos físicos e a outros aspectos como o carácter, 

estado de ánimo, etc. 

-Expresión da opinión. 

-Intercambio de información sobre temas do seu interese. 

-Normas que rexen a comprensión e a producción dun discurso cohesionado e coherente. 

-Adaptación do discurso ós cambios que se producen como consecuencia da interacción. 

-Recoñecemento e utilización dos elementos que dan cohesión ó discurso. 

-Predicción da lingua que se vai necesitar segundo o contexto. 

                         

PROCEDEMENTOS          

-Captar información específica nunha secuencia grabada. 

-Verifica-la comprensión oral respondendo a preguntas de verdadeiro ou falso. 

-Realizar intercambios comunicativos en grupos reducidos ou por parellas. 

-Buscar expresións coloquiais semellantes na lingua materna. 

-Detectar e practica-la pronunciación e o acento de diversos elementos léxicos. 

-Crear un diálogo seguindo unhas pautas e practicalo en grupo ou por parellas. 

-Realizar un proxecto (poster, entrevistas, informes,  etc) en grupo ou por parellas e 

expoñelo diante dos outros alumnos. 

-Completar unha conversación utilizando expresións dadas 

. 

ACTITUDES 
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-Desexo de participar en intercambios comunicativos. 

-Atención o lenguaxe empleado polos xóvenes  británicos de hoxe. 

-Atención as produccións de falantes nativos como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Esfuerzo por concentrarse na escoita. 

-Interés por escoita-los outros compañeiros y observa- los froitos do seu traballo.  

-Esforzo por ponerse na situación plantexada pola actividade. 

-Desexo de traballar de forma autónoma, xa sexa individualmente ou en grupo. 

-Desexo de ampliar coñecementos para expresarse na lingua estranxeira. 

  

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR 

 

CONTIDOS.        

-Comprensión de textos ligados ás situacións de comunicación escrita máis habituais. 

-Textos relacionados co traballo académico: consignas dos exames, enciclopedias, etc. 

-Lectura intensiva de textos relacionados coas necesidades persoais e sociais de 

comunicación: formularios, notas, menús, etc. 

-Lectura extensiva de textos literarios e  Divulgativos relacionados cos seus gustos e 

intereses. 

-Expresión escrita de textos ligados ás situacións de comunicación habituais de persoas da 

súa idade. 

-Producción de textos relacionados co traballo da aula. 

-Elaboración e revisión de textos escritos atendendo a unha organización adecuada, a unha 

selección de vocabulario adecuado ó contexto, ó uso dunha sintaxe correcta e a súa coherencia. 

 

PROCEDEMENTOS. 

-Responder a un cuestionario, test ou entrevista. 

-Redactar unha respuesta a unha carta informal ou escribir unha postal, invitación a uhna 

festa, etc,os seus compañeiros de aula. 

-Comprender información específica  a través da lectura de textos, artículos de revistas, etc, 

para responder a unhas preguntas. 

-Responder a preguntas de verdadeiro/falso relativas a un texto escrito. 

-Partindo dunhas pautas, redactar una historia imaginaria. 

-Redactar e dar fin a unha historia partindo de imáxenes. 

-Levar a cabo a comprensión dun texto escrito para elexir a resposta correcta entre dous 

posibles. 

-Identifica-lo tema dos diversos parágrafos dun texto. 

  

ACTITUDES 

-Interese por ampliar coñecementos da lingua   estranxeira. 

-Concentración na lectura. 

-Atención á orde dun texto escrito. 

-Valoración dos novos coñecementos adquiridos e da propia aportación ás actividades 

compartidas. 

-Interese por practica-la lingua estranxeira como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Desexo de realiza-las tarefas propuestas de forma  satisfactoria. 

-Interese por seguir modelos para mellora-las propias produccións na lingua estranxeira. 

-Valoración do traballo propio e o alleo. 

 

 

BLOQUE 3: BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA         

          

CONTIDOS. 

-Elementos básicos da lingua. Nocións xerais. 

-Existencia, non existencia; presencia, ausencia;  relacións temporais; relacións de 

posesión; uso dos demostrativos, pronomes persoais e outros. 

-Compoñentes do acto da cominicación. 

-Léxico das situacións de comunicación máis habituais. 



423 

 

-Estructuras sinxelas para realiza-las funcións: 

-Dar e pedir información persoal expresando gustos e preferencias, aspectos ligados o 

traballo, etc. 

              -Especular e tirar conclusións. 

              -Describir experiencias e acontecementos pasados. 

              -Falar sobre plans e intencións. 

              -Suxerir e invitar. 

              -Expresar sentimentos e reaccións. 

              -Expresar queixas. 

              -Describir procesos. 

              -Emitir xuizos críticos. 

              -Pedir,dar e rexeitar un permiso. 

-Utilización adecuada da ortografía e puntuación. 

-Elementos morfolóxicos: substantivos, adxectivos, verbos regulares e irregulares, verbos 

auxiliares,  preposicións e adverbios, etc. 

-Principais mecanismos implicados na aprendizaxe: 

-Valoración da importancia dunha escoita activa, da realización de actividades 

comunicativas, da actitude favorable ante a lingua, etc. 

-Estratexias que fan que a comunicación sexa fluída e eficaz como:  

              -Utilización de rutinas ou modelos de interacción. 

              -Utilización de modelos de información. 

              -Utilización de estructuras simples.          

-Recoñecemento da capacidade persoal para progresar na Aprendizaxe da lingua 

estranxeira. 

-Interese na avaliación e na autoavaliación. 

 

PROCEDEMENTOS          

-Deducir regras gramaticais partindo de exemplos e utilizarlas en diversos contextos. 

-Identificar e correxir erros. 

-Completar oracións utilizando o tempo verbal adecuado. 

-Completar oracións utilizando palabras dadas. 

-Elaborar frases afirmativas e negativas partindo da información dada. 

         

-Establecer comparacións gramaticais ca lingua materna. 

 

ACTITUDES 

-Atención á corrección no uso das estructuras propias da lingua inglesa. 

-Valoración do erro no proceso de aprendizaxe. 

-Interese por realiza-las actividades de aprendizaxe Propuestas. 

-Interese po practica-los coñecementos adquiridos. 

          

  

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

CONTIDOS 

-Aspectos socioculturais dos países onde se fala a LE relacionados cos intereses, as 

motivacións e necesidades futuras dos alumnos: regras e hábitos da vida cotiá, o contorno, as 

relacións humanas, o mundo da xuventude, os medios de comunicación e a organización social. 

-Utilización da presencia da lingua estranxeira no ámbito local como elemento importante 

para a súa aprendizaxe: turismo, medios de comunicación, manifestaciones artísticas, culturais, 

deportivas, etc. 

-Aspectos culturais: tradicións, costumes, refráns,ditos, rimas e cancións tanto tradicionais 

como  modernas. 

-Recoñecemento do uso de diterentes normas e hábitos de conducta nos países onde se fala 

a LE. 

-Comparación desas formas de vida coa súa propia: horarios, fórmulas sociais, etc. 

-Identificación en textos e documentos gráficos das características das principais 

institucións e comparación con outras coñecidas.  
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PROCEDEMENTOS 

-Lectura dun texto sobre  o desenvolvemento da vida cotiá dos países de fala inglesa e 

comparála coas actividades  cotiás propias. 

-Ver vídeos sobre a vida no Reino Unido e os Estados Unidos para introducílos en formas de 

vida diferentes á súa propia e facelos conscientes da diversidade cultural do mundo no que viven. 

-Redactar unha carta  a un "pen-friend" de calquer país do mundo para que tiñan material 

auténtico co que  desenrolar o visto e leído na aula. 

-Lectura de periódicos e revistas estranxeiras na aula. 

         

ACTITUDES 

-Curiosidade á hora de analizar realidades distintas ás propias. 

-Interese por coñece-lo contexto dos xóvenes doutros  países.  

-Voluntade de describi-lo propio entorno sociocultural  

-Tolerancia e respeto ante culturas e modos de vida diferentes á propia.  

 

 

4º CURSO 

 

BLOQUE 1: ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 

CONTIDOS 

-Situacións de comunicación oral na lingua estraxeira en medios sociais variados. 

-Comprensión de mensaxes orais de distinta procedencia: profesor, alumnos, medios de 

comunicación, avisos, pequeñas charlas,etc. 

-Interpretacións de mensaxes orais distinguindo entre datos, opinións e intencionalidade do 

falante e atendendendo tanto os códigos verbais como non verbais. 

-Vocabulario, tanto activo como pasivo, relativo ós temas máis habituais. 

-Utilización e comprensión de rutinas e fórmulas básicas de interacción social. 

-Producción de mensaxes orais cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

-Normas que rexen a comprensión e a producción dun discurso cohesivo e coherente. 

-Adaptación do discurso ós cambios que se producen como consecuencia da interacción. 

 

-Selección do léxico, ton, estructuras e conectores do discurso adecuados á intencionalidade 

e situación de comunicación na que se va a produci-la mensaxe. 

 

PROCEDEMENTOS 

-Captar información específica nunha secuencia  grabada. 

-Verifica-la comprensión oral respondendo a  preguntas de verdadeiro ou falso. 

-Realizar intercambios comunicativos en grupos  reducidos ou por parellas. 

-Buscar expresións coloquiais semellantes na lingua  materna. 

-Detectar e practica-la pronunciación e o acento de diversos elementos léxicos. 

-Crear un diálogo seguindo unhas pautas e practicalo en grupo ou por parellas. 

-Realizar un proxecto (poster, entrevistas, informes, etc) en grupo ou por parellas e 

expoñelo diante dos outros alumnos. 

-Completar unha conversación utilizando expresións dadas. 

 

ACTITUDES 

-Desexo de participar en intercambios comunicativos. 

-Atención o lenguaxe empleado polos xóvenes  británicos de hoxe. 

-Atención as produccións de falantes nativos como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Esfuerzo por concentrarse na escoita. 

-Interés por escoita-los outros compañeiros y observa- los froitos do seu traballo.  

-Esforzo por ponerse na situación plantexada pola  actividade. 

-Desexo de traballar de forma autónoma, xa sexa individualmente ou en grupo. 

-Desexo de ampliar coñecementos para expresarse na lingua estranxeira. 

       

 

BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR 
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CONTIDOS 

-Comprensión de textos que reflictan as situacións de comunicación escrita máis habituais. 

-Comprensión e producción de textos relacionados co traballo académico (exames, posters, 

libros de consulta, etc). 

-Comprensión global de textos relacionados coas necesidades persoais e sociais da 

comunicación:  anuncios, artigos de revistas e periódicos, etc. 

-Lectura de textos de carácter literario ou divulgativo relacionados cos seus gustos e 

necesidades ou con outras áreas do currículo. 

-Expresión escrita de textos que reflictan situacións  habituais: 

-Producción de textos relacionados co traballo de aula. 

-Producción correcta de textos sinxelos relacionados coas súas necesidades persoais de 

comunicación e cos seus intereses de cara o futuro, atendendo ós diferentes modelos de 

información (narración, descrición, diálogo, etc). 

-Corrección dos propios textos utilizando os coñecementos lingüísticos, socio-lingüísticos e 

discursivos adquiridos e recorrendo a estratexias de axuda. 

 

PROCEDEMENTOS 

-Responder a un cuestionario, test ou entrevista. 

-Redactar unha respuesta a unha carta informal ou  escribir unha postal, invitación a uhna 

festa, etc, os seus compañeiros de aula. 

-Comprender información específica  a través da lectura de textos, artículos de revistas, etc, 

para responder a unhas preguntas. 

-Responder a preguntas de verdadeiro/falso relativas  a un texto escrito. 

-Partindo dunhas pautas, redactar una historia  imaginaria. 

-Redactar e dar fin a unha historia partindo de imáxenes. 

-Levar a cabo a comprensión dun texto escrito para elexir a resposta correcta entre dous 

posibles. 

                   

ACTITUDES 

-Interese por ampliar coñecementos da lingu estranxeira. 

-Concentración na lectura. 

-Atención á orde dun texto escrito. 

-Valoración dos novos coñecementos adquiridos e da propia aportación ás actividades 

compartidas. 

-Interese por practica-la lingua estranxeira como medio para mellora-las propias 

produccións. 

-Desexo de realiza-las tarefas propuestas de forma  satisfactoria. 

-Interese por seguir modelos para mellora-las propias  produccións na lingua estranxeira. 

-Valoración do traballo propio e o alleo. 

 

 

BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

       

CONTIDOS 

-Elementos básicos da lingua e o seu funcionamento dentro do discurso: 

-Nocións xerais: existencia, non existencia; presencia, ausencia; cantidade; relacións 

temporais; relacións de posesión; demostrativos, pronomes persoais, reflexivos e relativos. 

-Compoñentes da situación de comunicación: contexto, participantes, mensaxe, canal,  

rexistro, etc. 

-Léxico das situacións de comunicación máis  habituais. 

-Estructuras sinxelas para realiza-las funcións: 

-Dar e pedir información persoal e non persoal expresando gustos e preferencias, relacións   

laborais, etc. 

               -Pedir aclaracións. 

               -Expresar hábitos, capacidades e habilidades. 

               -Descrición do contorno. 

               -Escusarse. 

               -Mostrar alegría ou pesar. 
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               -Dar e seguir instruccións. 

               -Prometer e aconsellar. 

                -Expresión de sentimentos, emocións e sensacións. 

              -Narración de experiencias e sentimentos. 

                -Suxerencias. 

                -Advertencias. 

-Recoñecemento e producción comprensible de mensaxes atendendo a sons e ó acento. 

-Utilización adecuada de ortografía e puntuación. 

-Principais mecanismos implicados na aprendizaxe dunha lingua estranxeira: 

-Valoración da importancia da escola activa, da realización de actividades comunicativas, da 

actitude favorable ante a lingua,das comparacións coas linguas que xa coñecen, etc. 

-Estratexias que fan que a comunicación sexa fluída e eficaz tales como: 

-Utilización de rutinas ou modelos de interacción. 

-Utilización de modelos de información. 

-Utilización de estructuras simples. 

-Recoñecemento da capacidade persoal para progresar na aprendizaxe da lingua 

estranxeira. 

-Interese no propio proceso de aprendizaxe a través da avaliación e da autoavaliación. 

 

PROCEDEMENTOS  

-Deducir regras gramaticais partindo de exemplos e utilizarlas en diversos contextos. 

-Identificar e correxir erros. 

-Completar oracións utilizando o tempo verbal adecuado. 

-Completar oracións utilizando palabras dadas. 

-Elaborar frases afirmativas e negativas partindo da información dada. 

-Establecer comparacións gramaticais ca lingua materna. 

 

ACTITUDES 

-Atención á corrección no uso das estructuras propias da lingua inglesa. 

-Valoración do erro no proceso de aprendizaxe. 

-Interese por realiza-las actividades de aprendizaxe propuestas. 

-Interese po practica-los coñecementos adquiridos. 

       

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

CONTIDOS 

-Aspectos socioculturais dos países onde se fala a  lingua estranxeira relacionados cos 

intereses, as  motivacións e necesidades futuras dos alumnos. 

-Utilización da presencia da lingua estranxeira no ámbito local como elemento importante 

para a súa aprendizaxe: turismo, medios de comunicación, manifestacións artísticas, culturais, 

deportivas, etc.,  aproveitando materiais auténticos procedentes de  distintas fontes. 

-Valoración da utilización da lingua estranxeira como instrumento esencial de comunicación 

e de mobilidade profesional e laboral no ámbito internacional. 

-Recoñecemento do uso de diferentes normas e hábitos de conducta nos países onde se fala 

a LE. 

-Comparación desas formas de vida coa súa propia:  horarios, fórmulas sociales, etc. 

-Identificación en textos e documentos gráficos das características das principais 

institucuóns e   comparación con outras coñecidas. 

 

PROCEDEMENTOS 

-Lectura dun texto sobre  o desenvolvemento da vida cotiá nos países de fala inglesa e 

comparála coas actividades cotiás propias. 

-Ver vídeos sobre a vida no Reino Unido e os Estados Unidos para introducílos en formas de 

vida diferentes á súa propia e facelos conscientes da diversidade cultural do mundo no que viven. 

-Redactar unha carta  a un "pen-friend" de calquer país do mundo para que teñan material 

auténtico co que desenrolar o visto e leído na aula. 

-Lectura de periódicos e revistas estranxeiras na aula.       

 

ACTITUDES 
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-Curiosidade á hora de analizar realidades distintas ás propias. 

-Interese por coñece-lo contexto dos xóvenes doutros  países.  

-Voluntade de describi-lo propio entorno sociocultural.  

-Tolerancia e respeto ante culturas e formas de vida  distintas á propia. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES: 

Para que un alumno obteña unha avaliación positiva nesta materia, este Departamento  

establece que se exixirá o fundamental dos contidos especificados na Programación no 

epígrafe F), así como o vocabulario básico que capacite ó alumno a entender e producir  de 

xeito mínimante intelixible mensaxes orais e escritas que versen sobre os contidos detallados a 

continuación e especificados por cursos e trimestres. Á hora de obter unha calificación positiva 

na materia teremos tamén en conta a actitude do alumno cara a mesma, o seu esforzo dentro 

das suas capacidades, e a realización de tarefas encomendadas polo profesor dentro e fora da 

aula.  O ser  o inglés unha  materia de contidos progresivos tanto os  contidos de cursos 

anteriores como os de avaliacións anteriores serán considerados mínimos o longo do curso. 

Como norma xeral non será admitida a total insuficiencia nalgunha das catro habilidades 

básicas da comunicación: ESCRIBIR, ESCOITAR, LER, FALAR E CONVERSAR (comprensión e 

expresión oral e escrita).  

 

 

AVALIACION 

 

PRINCIPIOS XERAIS, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

Para levar a cabo o proceso avaliador dos alumnos este departamento establece as 

seguintes pautas: 

Tendo en  conta que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira supón unha continuidade 

nos coñecementos e non se pode illar unha unidade doutra, o sistema de avaliación que 

empregaremos en todos os niveis será a AVALIACIÓN CONTINUA; deste xeito, ó longo do 

curso o alumno poderá ser avaliado sobre calquera dos contidos dados ata o momento. O 

profesor facilitará exercicios de repaso e reforzo para tal fin. Como consecuencia da avaliación 

continua, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala aprobando a 

posterior. 

A avaliación entenderáse nun senso global, e decir, á hora de calificar ós alumnos 

teremos en conta tanto os resultados das probas específicas como o traballo, esforzo, actitude 

e progreso do alumno durante o curso. 

Na calificación do alumno  avaliaránse as suas capacidades  nos                                                                                       

seguintes aspectos da comunicación (COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA): 

-COMPRENSIÓN ORAL (ESCOITAR): Avaliaremos a capacidade do alumno de extrae-la 

información global e específica de mensaxes orais emitidos polo profesor ou por medios de 

producción mecánica (Cds de audio, videos, etc) 

-COMPRENSIÓN ESCRITA(LER): Avaliaremos a capacidade dos alumnos para extrae-la 

información  global e específica de textos escritos en diversos soportes, impresos ou dixitais. O 

libro de lectura prescrito para cada nivel será un dos instrumentos que teremos en conta para 

avaliar este aspecto. 

-EXPRESIÓN ORAL(FALAR E CONVERSAR): Avaliaremos a capacidade do alumno para 

participar en conversas cos seus compañeiros ou co profesor e para facer exposicións orais 

sobre un tema dado. 

-EXPRESIÓN ESCRITA(ESCRIBIR):  Avaliaremos a capacidade do alumno para producir 

textos escritos de distinto tipo: narrativo, descriptivo ou argumentativo, así como o seu 

manexo das funcións da gramática   e o léxico necesarios para acadar unha correcta 

expresión, así como a presentación de tarefas en diversos soportes: impreso ou dixital. 

Nas probas específicas que se fagan para avaliar as anteriores capacidades teremos 

sempre en conta os obxectivos, contidos e procedementos específicos para cada nivel   

 

Para avaliar a COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA levaremos a cabo os seguintes 

PROCEDEMENTOS: 

Facer exercicios de cuestións gramaticais concretas. 
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Facer exercicios de vocabulario mediante traducións (directa e inversa) de palabras 

soltas, frases ou textos, asociación de sinónimos e antónimos, completar frases, asociar 

palabras a imaxes, etc. 

Ler textos en diversos soportes: impreso, dixital,ou audiovisual e responder a preguntas 

de comprensión sobre os mesmos,  cuestións de verdadeiro ou falso, elexir a resposta 

correcta, etc.  

Redactar textos de diverso tipo e extensión ( cartas, emails, descripcións, diálogos, 

narracións, biografías, etc, utilizando fontes de información diversas cando sea preciso tales 

como enciclopedias, internet,etc. 

Facer resumes  de textos dados.   

Facer traballos sobre temas concretos utilizando diversas fontes de                             

información (internet, enciclopedias, revistas, etc) 

A  realización de tarefas  concretas (exercicios de comprensión, resúmenes, etc) ou 

exames sobre  o libro de lectura obligatorio para cada nivel será un procedemento para avaliar 

este apartado. No segundo ciclo da E.S.O. realizaráse necesariamente unha proba para avaliar 

a comprensión da lectura proposta. 

 

Os INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN cos que contaremos neste apartado  serán todas as 

probas realizadas (controles de unidades , controles de cuestións concretas, exames de 

avaliación)  , a realización das tarefas encomendadas polo profesor no tempo e forma 

propostos( exercicios, redaccións, etc) dentro e fora da aula, así como  o uso das novas 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN por parte dos alumnos na realización de 

tarefas dentro e fora da aula, presentación de traballos, búsqueda de información, etc. Así 

como os seus progresos na APRENDIZAXE AUTÓNOMA da lingua, en cuánto a búsqueda de 

infrmación, presentación da mesma, uso autónomo de materiais de referencia como 

dicionarios, gramáticas, internet, etc. 

 

Para avaliar a COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL  levaremos a cabo os seguintes 

PROCEDEMENTOS: 

 

Escoitar e repetir palabras ou expresións atendendo á pronunciación. 

Lectura en voz alta de textos breves. 

Dialogar co profesor o cos compañeiros sobre temas concretos. 

Facer breves exposicións orais sobre temas preparados previamente. 

Escoitar textos reproducidos mecánicamente ou polo profesor e responder a preguntas 

de comprensión sobre os mesmos. 

Facer dictados. 

Utilizar a lingua estranxeira nas diferentes interaccións que se dan na aula entre os 

compañeiros e co profesor. 

 

Os INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN cos que contaremos neste apartado serán todas as 

probas específicas realizadas  seguindo os procedementos anteriormente citados, a 

observación directa na aula, o esforzo e interese do alumno por comprender e facerse 

comprender independentemente da dificultade da tarefa e a  realización das tarefas 

encomendadas polo profesor en tempo e forma propostos dentro e fora da aula. Neste 

apartado teremos tamén en conta os progresos dos alumnos na APRENIZAXE AUTÓNOMA da 

lingua, en cuanto a iniciativa persoal, interese, preparación autónoma das tarefas propostas, 

colaboración nos traballos por parellas ou grupos,etc.   

 

A AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS é un modelo de avaliación distinto ao dos 

criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras avaliacións, 

coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as 

competencias básicas supón unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e 

actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións o 

máis reais posíbeis de aplicación, e nestas situacións o habitual é que o alumno se sirva desa 

bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

Desta forma, cando avaliamos competencias estamos avaliando preferentemente, aínda que 

non só, procedementos e actitudes, por iso é polo que as relacionemos cos criterios de 

avaliación con maior carácter procedemental e actitudinal. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR CURSOS 

 

Primeiro curso  

 

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de textos orais 

emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se fala amodo e con 

claridade.  

A través deste criterio apreciarase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender 

o esencial de diálogos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se 

comprenda a súa totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se identifica o significado de 

instruccións, comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións 

breves.  

2. Comunicarse oralmente participando en conversas e en simulacións sobre temas 

coñecidos ou traballados previamente, utilizando as estratexias adecuadas para facilitar a 

continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención 

de comunicación.  

Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversas, 

reais ou simuladas, sobre temas coñecidos. Estas consistirán esencialmente en suscitar e 

contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas 

familiares en situacións predicábeis, utilizando os recursos lingüísticos e as estratexias que 

aseguren a comunicación. As produccións poderán ter algunhas incorreccións léxicas, 

morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a comunicación.  

3. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos adecuados á 

idade, con apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros 

relacionados con algunhas materias do currículo.  

A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender textos diversos: 

instruccións, correspondencia, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. 

aplicando estratexias básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por 

elementos visuais, ou a comparación coas linguas que coñece.  

Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, 

de certa extensión, para aprender ou para gozar da lectura, recorrendo ao diccionario cando 

sexa preciso.  

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando as estructuras, as funcións e 

o léxico adecuados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e 

respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación.  

Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de forma elemental, notas, 

descricións, correspondencia postal ou electrónica, ou mensaxes. Os textos conterán as 

palabras de uso habitual, oracións simples e conectores básicos. Valorarase tamén a 

presentación clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou dixital.  

5. Utilizar o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira 

(morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 

de autoaprendizaxe e de autocorrección das produccións propias ,e para comprender mellor as 

alleas.  

A través deste criterio apreciarase a capacidade de alumnos e alumnas para aplicar os 

seus coñecementos sobre o sistema lingüístico, ao usar os aspectos sonoros, de ritmo, 

entoación e organización da lingua en actividades diversas, e para reflexionar sobre a 

necesidade da corrección formal que fai posíbel a comprensión tanto das súas propias 

produccións coma das alleas.  

6. Identificar, utilizar e poñer exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para progresar 

na aprendizaxe.  

Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estratexias básicas que favorecen o 

proceso de aprendizaxe como: a capacidade de ir valorando os progresos, a reflexión sobre 

como aprende un mesmo máis e mellor, a incorporación e aceptación do erro como parte do 

proceso de aprendizaxe; a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar 

o léxico; o uso correcto do dicionario para identificar a acepción adecuada ao contexto; o uso 

de recursos bibliográficos, informáticos e dixitais para solicitar información, ampliar ou revisar 

aspectos traballados na aula, etc.  
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7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 

información, producir mensaxes a partir de modelos e para estabelecer relacións persoais, 

mostrando interese polo seu uso.  

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información 

e da comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades 

habituais de aula e para estabelecer relacións persoais. As comunicacións que se estabelezan 

versarán sobre temas familiares previamente traballados e realizaranse a partir de modelos. 

Tamén se terá en conta a actitude cara á lingua estranxeira, os intentos por utilizala e se se 

valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor.  

8. Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e culturas 

onde se fala a lingua estranxeira e mostrar interese por coñecelos.  

Este criterio pretende comprobar que se coñecen algúns trazos importantes do contexto 

sociocultural e xeográfico dos países onde se fala a lingua estranxeira e móstrase interese e 

aprecio por hábitos culturais distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e 

comportamentos doutros pobos.  

 

 

Segundo curso 

 

1. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais emitidos por un 

interlocutor, ou procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas coñecidos.  

Este criterio quere valorar a capacidade para comprender a idea xeral e detalles 

específicos de exposicións breves e conversas sobre temas familiares. Así mesmo preténdese 

medir a capacidade para comprender a idea xeral de textos orais procedentes dos medios de 

comunicación con pronuncia estándar.  

2. Participar con progresiva autonomía en conversas e simulacións relativas ás 

experiencias persoais, plans e proxectos, empregando estruturas sinxelas, as expresións máis 

usuais de relación social, e unha pronuncia adecuada para lograr a comunicación.  

Con este criterio se avalía a capacidade para desenvolverse en situacións interactivas que 

supoñen a integración da comprensión e da expresión. As conversas daranse en situacións de 

dous tipos: as habituais da clase (pedir información e aclaración, pedir permiso, traballar en 

grupo, etc.) e as creadas polo docente (xogos, simulacións, xogos de rol, comunicación a 

través das tecnoloxías da información e da comunicación, etc.) As mensaxes poden ser aínda 

titubeantes e conter erros morfosintácticos e léxico reducido, sempre que a mensaxe sexa 

comprensíbel.  

3. Comprender a información xeral e a específica de diferentes textos escritos, adaptados 

e auténticos, de extensión variada, e adecuados á idade, demostrando a comprensión a través 

dunha actividade específica.  

A través deste criterio se avalía a capacidade para comprender textos escritos de 

carácter interpersoal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narracións, artigos de 

revistas xuvenís, páxinas Web, letras de cancións, etc., aplicando estratexias de lectura como 

a inferencia de significados polo contexto, ou os coñecementos transferidos das linguas que 

coñece ou vinculados a outras materias do currículo.  

Tamén se avalía a capacidade para ler textos, en soporte papel ou dixital, dunha certa 

extensión, recorrendo ao dicionario de forma espontánea cando resulte difícil a comprensión 

global do argumento por descoñecemento dalgunha palabra clave, e demostrando a súa 

comprensión a través de actividades lingüísticas e non lingüísticas.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estruturas, conectores sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos formais e 

respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación para que lle sexan 

comprensíbeis ao lector e presenten unha corrección aceptábel.  

Por medio deste criterio se avalía a capacidade para expresar por escrito, en soporte 

papel ou dixital, de forma comprensíbel para o lector, descricións sobre acontecementos e 

actividades cotiás e familiares, narracións sobre experiencias persoais, plans e proxectos, 

cartas, postais, formularios, e correos electrónicos de forma guiada. Valorarase tamén a 

presentación clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou dixital.  

5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, 

en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de 

autocorrección das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas.  
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Este criterio avalía a capacidade para aplicar os seus coñecementos sobre o sistema 

lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai posíbel a comprensión 

tanto das súas propias producións como das alleas.  

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas utilizadas para 

progresar na aprendizaxe.  

Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estratexias que favorecen o proceso de 

aprendizaxe: como a capacidade de valorar os seus progresos, a reflexión sobre a propia 

aprendizaxe, a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o 

uso correcto do dicionario para identificar a acepción adecuada ao contexto; o uso de recursos 

bibliográficos, informáticos e dixitais co fin de solicitar información, ampliar ou revisar aspectos 

traballados na aula, a participación na avaliación da propia aprendizaxe, e o uso dalgúns 

mecanismos de autocorrección.  

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos e para estabelecer relacións persoais 

mostrando interese polo seu uso.  

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información 

e da comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades 

habituais da aula e para estabelecer relacións persoais. As comunicacións que se estabelezan 

versarán sobre temas familiares previamente traballados. Tamén se terá en conta se se valora 

a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a actitude cara á lingua estranxeira e os 

intentos por utilizala.  

8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos sociais, culturais, históricos, 

xeográficos ou literarios propios dos países onde se fala a lingua estranxeira e mostrar interese 

por coñecelos.  

A través deste criterio apreciarase o coñecemento dos trazos máis importantes e 

característicos da sociedade, cultura, historia, xeografía e literatura dos países onde se fala a 

lingua estranxeira. Así mesmo, avaliarase se alumnos e alumnas mostran respecto cara aos 

valores e comportamentos doutros pobos, superando deste xeito algúns estereotipos 

 

 

Terceiro curso 

 

- O alumno deberá comprende-la información global  de mensaxes    orais emitidas polo 

profesor, compañeiros ou medios de reproducción mecánica especialmente deseñados para este 

fin. 

- Identifica-la actitude e intencionalidade do emisor (axuda ,consello, etc) en situacións 

de comunicación que non revistan especial dificultade e sempre baseadas en temas familiares 

e situacións do seu interese.  

- Interaccionar de maneira eficaz en situacións tales como presentacións, petición de 

permiso, solicitude de axuda,etc. 

- O alumno deberá ser capaz de escribir pequenos textos baseados nunha descripción xeral 

de sí mesmo e da súa vida e actividades cotiás. 

- Expresarse cunha pronuncia que permita a comprensión xeral da súa mensaxe. 

- Realizar unha lectura comprensiva de textos adaptados extraendo os datos relevantes 

para a resolución  dalgunha tarefa proposta polo profesor. 

- Obter información que lle permita emitir xuízos críticos sobre distintos aspectos 

relacionados con temas do seu interese. 

- Utilizar habitualmente a lingua estranxeira nas diferentes interaccións que se dan na 

aula entre os compañeiros e co profesor recorrendo á lingua materna unicamente cando sexa 

imposible a comunicación. 

- Contrasta-los aspectos culturais e sociais dos países da lingua estranxeira cos da propia 

cultura: tradicións, familia, etc. e amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua 

estranxeira como instrumento indispensable para á súa formación persoal e académica. 

- Utiliza-los diferentes instrumentos de autoavaliación e  reflexión sobre o seu proceso de 

aprendizaxe. 

 

 

Cuarto curso da ESO 
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- O alumno deberá comprende-la información global e específica das mensaxes orais 

emitidas polo profesor e os alumnos e de material auténtico que non contenga                

vocabulario moi específico. 

- Identificar aspectos principais e secundarios nos textos  orais e escritos. 

- Producir mensaxes orais e escritas utilizando estructuras e rexistros adecuados a diversas 

situacións de comunicación tales como suxestións, narracións de feitos do pasado, consellos, 

indtruccións, referencias futuras, ofrecementos, etc. 

- Obter información que lle permita emitir xuízos críticos sobre distintos aspectos 

relacionados con temas do seu interese distinguindo entre información xeral e                 

específica. 

- Utilizar habitualmente a lingua extranxeira nas diferentes interaccións que se dan na aula 

entre os compañeiros e o profesor recorrendo á lingua materna só cando resulten          ineficaces 

os xestos, sinónimos, etc. 

- Activa-los coñecementos adquiridos sobre estructuras e normas gramaticais para producir 

correctamente mensaxes orais e escritos. 

- Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua extranxeira como instrumento 

indispensable para á  súa formación personal e académica. 

- Recoñecer que a lingua estranxeira é un instrumento fundamental para as relacións 

interpersoais e para  achegarse a unha realidade diferente da que nos rodea.  

- Utiliza-los diferentes instrumentos de autoavaliación e reflexión sobre o seu proceso de 

apredizaxe. 

         

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Os CRITERIOS DE CALIFICACIÓN que aplicaremos, una vez levados a cabo os 

procedementos e instrumentos de avaliación anteriormente citados, serán os seguintes: 

 

3º e 4º cursos 

A avaliación dos alumnos no SEGUNDO CICLO ESO estará baseada nos seguintes 

criterios de calificación: 

PROBAS ESCRITAS: 60% da calificación. Os alumnos realizarán alo menos dúas probas 

escritas ao longo de cada trimestre nas que se avaliarán principalmente o dominio dos 

elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións: estructuras 

gramaticais e léxico, poderá haber tamén un exercicio de expresión escrita. 

COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: 30% da calificación. 

Comprensión e Expresión Escrita : 60% da calificación. As probas obxetivas consistirán 

en exercicios de Reading Comprehension e na realización de Essays sobre un tema escollido 

pola profesora. 

Comprensión e Expresión Oral:30% de la calificación. As probas obxetivas consistirán en 

exercicios de Listening Comprehension, presentación ante os compañeiros dun Project Work 

sobre un tema dado pola profesora e tamén se terá en conta a participación do alumno na aula 

utilizando o idioma extranxeiro como lingua vehicular.  

ACTITUDE: 10%  da calificación. Se avaliará a actitude positiva do alumno cara á a 

materia, observación do traballo diario na aula, realización de tarefas na casa e o seu 

comportamento e respeto hacia o profesor e os demáis compañeiros . 

Para complementar o traballo da Comprensión Escrita e a ampliación de Vocabulario, na 

primeira ou segunda avaliación poderase  incluir como parte das probas obxetivas a avaliación 

dun Libro de Lectura complementario, cuxo título se dará a coñecer coa suficiente antelación. 

Será avaliado dentro do apartado de Comprensión e Expresión Escrita que neste caso suporá o 

10% da calificación. Para que esto sexa posible o apartado de Probas Escritas suporá o 60% 

da calificación.  

Debido ao carácter acumulativo da materia os alumnos que non superasen as dúas 

avaliacións anteriores ou algunha delas, terán que aprobar a avaliación seguinte ou a terceira 

avaliación para recuperalas, non haberá polo tanto exámenes de recuperación. 

 

1º e 2º cursos 

A avaliación dos alumnos no Primeiro ciclo da ESO estará baseada nos seguintes criterios 

de Calificación: 
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Comprensión e Expresión oral: as probas consistirán en diferentes exercicios de 

Listening, Speaking y Reading e suporán o 30% da calificación. 

Comprensión e Expresión Escrita: as probas consistirán en diferentes exercicios de 

Writing, estructuras lingüísticas e léxico e suporán o 60% da calificación. 

Actitude positiva hacia a materia, observación do traballo diario na aula, realización de 

tarefas na casa, comportamiento e respeto hacia o profesor e os demáis compañeiros: 10% 

 de la calificación .  

O Libro de lectura complementario será avaliado como unha proba máis no apartado de 

Comprensión e Expresión escrita. 

 

 

 

2ª lingua estranxeria: frances 
 

 

Contribución da materia ás competencias básicas  

 

 estudo da lingua francesa contribúe á consecución das competencias básicas do xeito 

seguinte:  

 Traballando a comprensión e expresión  orais e escritas en lingua francesa en 

comparación coas lenguas maternas (galego e castelán) e fomentando o seu uso para 

representar, interpretar e comprender a realidade, dialogar e comunicarse, estruturar o 

pensamento, facer valoracións, establecer vínculos con outras culturas e desenvolverse na 

sociedade contribúe á consecución da competencia lingüística. 

 Manexando as estruturas lingüísticas relativas a diferentes aspectos matemáticos 

(números, medidas, símbolos, elementos xeométricos...); buscando infomación, manipulándoa 

e transformándoa razonadamente e atopando solucións para diferentes situacións reais de 

interacción contribúe a consecución da competencia matemática. 

 

 Tratando aspectos tan importantes para o desenvolvemento persoal do alumno tales 

como saúde, ecoloxía, ciencia, consumo, etc. contribúe á consecución da competencia no 

coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 Empregando as novas tecnoloxías para o estudo da lingua, busca e tratamento da 

infomación e elaboración de documentos en diferentes soportes contribúe á consecución da 

competencia dixital e no tratamento da información. 

 Fomentando o coñecemento das culturas francófonas ao longo do tempo en 

comparación coa propia e propiciando a análise dos conflictos e as súas posibles solucións 

contribúe á consecución da competencia social e cidadá. 

 Fomentando o coñecemento das manifestacións culturais, artísticas e deportivas do 

mundo francófono en comparación coas propias contribúe á consecución da competencia 

cultural e artística. 

 Fomentando que os alumnos sexan conscientes das súas capacidades e posibilidades 

de superacion, participen activamente na súa aprendizaxe, xuzguen o seu traballo e se 

responsabilicen dos seus progresos contribúe á consecución da competencia para aprender a 

aprender. 

 Propoñendo a realización de proxectos de traballo sen a guía directa do profesor e 

fomentando a responsabilidade, a capacidade de elexir, a creatividade e o traballo colaborativo 

contribúe á consecución da autonomía e iniciativa persoal. 

 

 

Obxectivos 

 

Da etapa/do ciclo 

 

A lingua é fundamentalmente un instrumento que serve para comunicarse, por iso o 

principal obxectivo do ensino dunha lingua estranxeira moderna, neste caso o francés, é 

desenvolver nos alumnos a capacidade comunicativa, que consta de catro destrezas básicas: 

comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita.  
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Así pois, os alumnos deben ser capaces de comprender e de emitir mensaxes, tanto orais 

como escritas, en lingua francesa. A corrección e a complexidade das devanditas mensaxes 

dependerá, evidentemente, da etapa educativa na que estean os alumnos, do ciclo e  do nivel. 

Para conseguir o anterior deben coñecer e manexar tódolos elementos que compoñen a 

lingua (fonética, vocabulario e gramática), as complexas relacións que se establecen entre eles 

(sintaxe) e a realidade que representan (feitos de civilización e cultura), todo elo axeitado ás 

diferentes etapas e niveis. Pero tamén deben ter en todo momento unha actitude positiva 

hacia este conxunto de saberes, polo que é imprescindible que sexan capaces de interesarse 

pola lingua obxecto de estudio así como pola cultura ou culturas que representa; reflexionar 

sobre os seus fenómenos; valorala debidamente e participar voluntariamente e sen prexuícios 

en todo o proceso de aprendizaxe.  

Dado que no presente curso o francés só aparece no currículo dos nosos alumnos como 

2ª lingua estranxeira, o noso obxectivo ó longo de toda a etapa será o desenvolvemento das 

seguintes capacidades:  

1. Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación 

máis habituais ou que conteñan información básica sobre o contorno próximo familiar e social 

e producidas por falantes ou por medios de reprodución e de comunicación. 

2. Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas de 

comunicación tanto en interaccións reais e propias da aula, como en interaccións simuladas 

que reproduzan situacións reais cotiás e interaccións sociais básicas, producindo textos 

comprensibles e amosando interese por comprender e facerse comprender. 

3. Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación 

expresadas en diferentes tipos de texto, identificando cunha finalidade comunicativa concreta 

as informacións globais e específicas que transmiten os textos. 

4. Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia e que respecten as regras do código 

escrito. 

5. Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados 

ás capacidades e intereses co fin de obter informacións requiridas previamente. 

6. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo 

como elemento que facilita a aprendizaxe e mellora as producións propias. 

 

Do nivel 

 

Os obxectivos que se pretenden acadar nos diferentes niveis son os seguintes: 

 Recoñecer, diferenciar e reproducir os diferentes sonidos da lingua. 

 Combinar axeitadamente os diferentes sonidos para formar unidades máis complexas 

e respetar os fenómenos combinatorios característicos da lingua francesa. 

 Representar gráficamente os sonidos e as súas combinacións. 

 Repetir e reutilizar voluntariamente e sen vergoña os sonidos básicos e as súas 

combinacións, reproducindo o ritmo, a entonación e os demais fenómenos fonéticos. 

 Recordar o vocabulario básico de carácter concreto e/ou abstracto para desenvolverse 

en diferentes situacións comunicativas da vida diaria, que terán unha complexidade menor ou 

maior segundo as etapas e niveis. 

 Clasificar o vocabulario segundo diferentes criterios (gramatical, semántico, etc.). 

 Empregar o vocabulario nas situacións propostas e reutilizalo noutras distintas ás 

estudiadas, escollendo o máis axeitado para cada situación comunicativa. 

 Explicar o significado das palabras utilizando a lingua francesa e non corformarse coa 

simple traducción, sempre que o nivel de estudios o permita. 

 Interesarse pola ampliación do vocabulario de xeito ordenado (agrupación segundo 

diferentes categorías: familias léxicas, categorías gramaticais...) 

 Identificar tódolos elementos da oración, agrupalos en categorías e recoñecer e 

analizar as súas funcións dentro dos diferentes enunciados. 

 Comprender a información global e/ou específica das mensaxes orais e escritas 

relativas ás diversas situacións de comunicación, procedentes de diferentes fontes. 

 Producir mensaxes orais e escritas, utilizando recursos lingüísticos e non lingüísticos, 

nas diversas situacións de comunicación, preocupándose pola fluidez e por facerse entender. 

 Combinar axeitadamente tódolos elementos da oración para formar enunciados 

complexos que permitan transmitir todo tipo de mensaxes, así como comprender os envíados, 

coidando a coherencia interna e a cohesión das frases. 
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 Reproducir mensaxes seguindo o modelo proposto, tanto a nivel oral coma escrito. 

 Crear novas mensaxes, progresivamente enriquecidas polo emprego sistemático de 

todo o estudiado con anterioridade. 

 Recoñecer e utilizar as estructuras axeitadas en cada situación de comunicación, sexa 

a nivel oral ou escrito. 

 Ler de xeito comprensivo e autónomo, obtendo informacións globais e/ou específicas, 

textos escritos dun nivel adecuado ás propias capacidades e intereses. 

 Utilizar a lectura de textos franceses con finalidades diversas, valorando a súa 

importancia como fonte de información, disfrute e ocio e como medio de acceso a culturas e 

formas de vida distintas das propias. 

 Empregar a lingua francesa tanto na realización das actividades propostas como en 

calquera situación de interacción na clase, segundo o nivel de coñecementos que se posúa. 

 Escoitar atentamente as mensaxes emitidas polos demáis e responder 

adecuadamente, utilizando o francés como lingua vehicular, sempre que sexa posible. 

 Aplicar todo o aprendido en calquera situación de comunicación, sen temor ós erros. 

 Prestar atención a tódolos fenómenos combinatorios das diferentes partes da oración  

para construir enunciados sintácticamente correctos e de complexidade diferente segundo o 

nivel. 

 Apreciar as diferencias e similitudes da lingua francesa coas outras linguas coñecidas 

e/ou estudiadas e reflexionar sobre o tipo de cultura que transmite cada unha. 

 Valorar o estudio da lingua francesa dentro do currículo e a súa utilidade fóra do 

ámbito escolar. 

 Distinguir e comentar diferentes feitos culturais e de civilización franceses e do mundo 

francófono; comparalos con feitos culturais propios e amosar interés por comprendelos. 

 Reflexionar sobre a interacción lingua/cultura, a diferentes niveis e con variado grao 

de complexidade. 

 Reflexionar  sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación como un 

dos medios para mellorar as produccións propias. 

 

 

Contidos 

 

Criterios de selección e organización 

 

 Tendo en conta a lexislación educativa que segue as recomendacións feitas desde o 

Marco Común Europeo de Referencia para as linguas estranxeiras, á hora de seleccionar os 

contidos para os diferentes niveis teremos en conta os seguintes criterios:  

A necesidade de contribuir á adquisicíón de tódalas competencias básicas, o que nos leva 

a encadrar os contidos en contextos reais e significativos para os alumnos de xeito que a 

adquisición das habilidades lingüísticas lles axude a formarse como persoas, a integrarse na 

sociedade e a apreciar e respetar a multiculturalidade.  

A maneira en que se aprenden as linguas (de xeito progresivo e global), o cal implica que 

os contidos sexan os mesmos en tódolos niveis e se vaian enriquecendo ciclicamente. Hai unha 

graduación do máis sinxelo dos primeiros niveis  ó máis complexo dos últimos, como tamén se 

dá unha prioridade á comunicación oral nos primeiros anos de aprendizaxe para pasar 

paulatinamente a darlle importancia á comunicación escrita, ainda que ningún destes aspectos 

deixa de estar sempre presente 

Os coñecementos previos dos alumnos, o seu nivel de desenvolvemento cognitivo, as 

súas circunstancias persoais e os seus intereses, que se determinarán con avaliacións de 

diagnóstico, o cal permitirá motivalos e relacionar a materia coa súa realidade. 

A necesidade de tratar tódolos aspectos dun fenómeno tan complexo como é a 

aprendizaxe dunha lingua, o cal implica determinar os contidos do ámbito do saber lingüístico 

axeitados a cada nivel, os procedementos que  permitirán os alumnos facer seus eses contidos 

lingüísticos  e as actitudes precisas para o estudo da lingua estraxeira.  

A necesidade de estruturar dun xeito lóxico e coherente tódolos contidos que, por 

cuestións de operatividade, se dividen en bloques e se poñen en práctica a través de unidades 

didácticas temporalizadas e secuencidas.  
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Contidos: bloques e unidades 

 

A aprendizaxe dunha lingua non implica só coñecer e manexar os elementos que a 

caracterizan (conceptos) , senón tamén unha certa maneira de achegarse a eles (actitudes) e 

o manexo de ferramentas axeitadas (procedementos), sendo estes dous elementos últimos 

esenciais para a adquisición dos primeiros e comúns en tódolos niveis da etapa, polo que 

aparecen destacados en apartado específico nesta programación. Os contidos conceptuais, 

pola súa parte, tamén son recurrentes ao longo da etapa, permiten vehicular procedementos e 

actidudes e, dentro de cada nivel, organízanse en bloques: 

 

Bloque 1: Escoitar e falar 

Bloque 2: Ler e escribir 

Bloque 3: Coñecemento da lingua 

Bloque 4:  Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 

 

Dentro do Bloque, 3 e tendo en conta o material didáctico que serve de base ao traballo 

diario, especificamos aqueles contidos propios de cada nivel segundo cinco epígrafes 

(vocabulario, morfosintaxe, fonética, comunicación -entendendo por tal no só as situacións de 

comunicación, senón tamén as funcións, as nocións e os actos de fala- e civilización, incluíndo 

aquí tanto os feitos culturais coma calquera tema de interese para a formación dos alumnos –

ecoloxía, saúde, seguridade vial, interculturaliade, etc.)  que, sen ser quizais os máis 

adecuados, parécenos que recollen con claridade cada un dos elementos que interveñen en 

calquera intercambio lingüístico.  

Todos estes elementos aparecen en todas e cada unha das unidades didácticas que se 

traballan na aula de xeito temporalizado e secuencido, como sinalamos máis abaixo. O seu 

funcionamento é o seguinte: actúan como fíos conductores das unidades didácticas os feitos 

culturais e de civilización, así como as situacións comunicativas, xa que esixen un vocabulario 

axeitado e  uns elementos gramaticais entre os que se establecen as relacións sintácticas 

necesarias para expresar o que se quere en cada momento. Todos estes elementos permiten 

traballar sistemáticamente e de xeito progresivo os fenómenos fonéticos típicos da lingua 

francesa.  

Parécenos que, desta maneira, a fragmentación que debemos facer para estudar un 

fenómeno tan complexo resulta menos artificial e facilita  a inmersión do alumno non só na 

lingua, senón tamén no mundo que esta representa. Por este último motivo, enumeramos 

tamén os temas de interese que iremos tratando ó longo do curso. 

 

 

Contidos comúns: procedementos e actitudes 

 

 Interpretación de mensaxes orais prodecentes de diferentes fontes: distinción entre 

datos e opinións; intencionalidade do falante; identificación dos elementos relevantes segundo 

os diversos códigos (verbal, xestual, icónico...) 

 Producción de mensaxes orais comprensibles que respondan a diferentes situacións 

comunicativas, máis ou menos complexas, segundo o curso e nivel. 

 Interpretación de textos escritos de diversa procedencia, tipo, temática, etc., así como 

de distinta dificultade. 

 Extracción de informacións globais e específicas de textos seleccionados de diferentes 

medios de comunicación. 

 Captación de informacións non explícitas nos textos. 

 Cumprimentación de formularios, enquisas, etc. e producción de mensaxes escritas 

con fin de satisfacer necesidades persoais de comunicación. 

 Producción de textos escritos con diferentes intencionalidades comunicativas. 

 Utilización de diferentes formas de aprender a lingua (canto, representación, 

memorización, escoita, lectura, repetición...) e das estratexias de comunicación (paráfrases, 

utilización de palabras equivalentes, explicación do vocabulario...) que mellor se adapten ás 

características propias. 

 Análise dos aspectos socioculturais do mundo francófono. 

 Emprego contextualizado das normas e hábitos de conducta dos países francófonos. 

 Comparación das formas de vida dos países francófonos coas propias. 
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 Valoración da capacidade de expresarse oralmente e por escrito en lingua francesa 

para satisfacer necesidades de comunicación e como medio de entendemento entre as 

persoas. 

 Atención e respeto ás mensaxes orais e escritas prodecentes doutras persoas e 

medios. 

 Participación activa, creativa e crítica nas diferentes situacións de comunicación. 

 Recoñecemento dos erros como parte integrante do proceso de aprendizaxe. 

 Recoñecemento da capacidade para comprender unha mensaxe oral ou escrita sen ter 

que entender tódolos elementos que aparecen na mesma. 

 Rigor na interpretación e producción de mensaxes. 

 Interés e curiosidade polas ideas expresadas en mensaxes orais ou textos en lingua 

francesa. 

 Interés pola lectura autónoma de textos franceses con diferentes fins e por realizar 

intercambios comunicativos de toda índole utilizando a lingua francesa. 

 Superación das propias limitacións sacando o máximo partido dos recursos lingüísticos 

dos que se dispón. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento da lingua estranxeira e aprecio da corrección 

no seu uso como garantía dunha comunicación fluída e eficaz. 

 Recoñecemento da capacidade persoal para progresar e chegar a un bo nivel no 

emprego da lingua estranxeira. 

 Actitude positiva cara ás actividades da clase máis idóneas para desenvolver ó 

máximo a competencia comunicativa. 

 Curiosidade, respeto e valoración crítica das formas de vida e demais aspectos 

socioculturais dos países francófonos. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón o contacto con outras linguas e 

culturas. 

 

 

Contidos específicos de nivel: conceptos 

 

1º Curso 

 

Escoitar e falar 

 

* Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para realizar actividades da aula. 

* Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou en diferentes soportes multimedia, 

conectados  cos seus intereses e apoiados con imaxes, sons e xestos. 

* Achegamento a aspectos elementais fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da 

nova lingua. 

* Participación con actitude de colaboración en situacións de comunicación sinxelas e 

básicas, reais ou simuladas, seguindo modelos e empregando respostas verbais ou non 

verbais. 

* Memorización de producións orais breves significativas (saúdos, rutinas para iniciar ou 

manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención...). 

* Interese por empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación 

(saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios, 

expresións básicas de estados de ánimo...). 

* Utilización das estratexias básicas que favorecen a comprensión e expresión oral: uso 

do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 

comunicación transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira. 

* Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse 

a persoas doutras culturas. 

* Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas. 

* Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social en lingua 

estranxeira. 

 

Ler e escribir 

 

* Asociación e identificación de grafía, pronuncia, fonema e significado a partir de 
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modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con temas próximos ao 

alumnado, en situacións contextualizadas empregando diferentes recursos visuais e 

informáticos. 

* Lectura e comprensión de diferentes mensaxes (tiras de banda deseñada, karaoke, 

menús, instrucións dun xogo, mensaxes de correo electrónico, xogos de pistas, anuncios 

publicitarios) e adaptadas á súa competencia lingüística, en soporte papel e dixital, para 

utilizar información global e específica no desenvolvemento dunha tarefa ou polo placer da 

lectura. 

* Escritura de palabras e enunciados moi sinxelos e coñecidos previamente en 

producións orais utilizando distintos medios (xogos visuais e informáticos nos que o alumnado 

teña que formar palabras e asocialas con imaxes, modelos, textos para completar) coa 

intención de compartir información ou cunha intención lúdica e/ou funcional. 

* Uso de programas informáticos educativos para ler, escribir e presentar mensaxes 

sinxelas. 

* Interese polo coidado na presentación dos textos escritos. 

* Valoración positiva dos textos escritos propios e os do resto das persoas da aula, 

colaborando na súa produción e exposición e integrando estas na rutina diaria (carteis, 

calendario, cartafol colectivo). 

* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información 

co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo. 

 

Coñecementos da lingua 

 

a) Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua  

*Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas relativas ao saúdo, 

á despedida, ás presentacións, aos parabens de aniversario, e de léxico relativo a contextos 

concretos e cotiáns de prioridade inmediata (información persoal básica, material e instrucións 

de aula, materias escolares, actividades de lecer, trazos básicos físicos e de personalidade). 

* Identificación de antónimos básicos e de uso habitual. 

* Uso de estruturas lingüísticas e funcións comunicativas básicas relacionadas con 

situacións cotiás. 

* Identificación de sons e grafías de fonemas e produción de trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, sonorización...). 

* Recoñecemento e produción comprensible de patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

* Soletreo do nome, enderezo, nacionalidade e outros datos persoais. 

 

b) Reflexión sobre a aprendizaxe. 

* Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 

* Uso guiado de estratexias que permiten a adquisición de novos coñecementos e a súa 

integración na propia competencia: observación, repetición, memorización utilizando 

estratexias de agrupación léxica, imaxes e representacións visuais de sons. 

* Uso de estratexias para producir lingua adecuadamente: repetición por imitación e 

recoñecemento e uso de modelos da lingua estranxeira. 

* Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a 

distintas intencións comunicativas. 

* Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e escritas 

propias. 

* Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 

superalo. 

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

* Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fóra dela. 

* Participación activa e cooperativa en actividades e traballos grupais. 

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

 

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 

* Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación 

na aula, ou con persoas doutras culturas. 
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* Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e 

culturas onde se fala a lingua estranxeira. 

* Comparación de aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala a lingua estranxeira 

cos propios, evitando os estereotipos. 

* Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

* Coñecemento de trazos moi básicos dos países da unión europea e identificación das 

linguas que se falan neles. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a 

outras culturas. 

* Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural europea e aceptación da propia 

pertenza a esta, evitando actitudes etnocéntricas. 

 

 

2º Curso 

 

Escoitar e falar 

 

* Comprensión de mensaxes orais de progresiva complexidade articuladas con claridade 

e pausadamente, para realizar actividades da aula. 

* Comprensión de textos orais de dificultade crecente-diálogos, anuncios, información 

meteorolóxica, localización dunha persoa, obxecto ou lugar- conectados cos seus intereses en 

soporte audiovisual e multimedia, para extraer información global e algunha específica. 

* Identificación e dominio progresivo de aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e 

entoación da lingua estranxeira como aspectos fundamentais para a comprensión e a 

produción oral. 

* Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación (conversas telefónicas, 

peticións, autopresentación e presentación doutras persoas, compravenda, identificación e 

localización de persoas, obxectos e lugares) dando respostas verbais e non verbais que 

supoñan unha elección entre un repertorio cada vez máis amplo de posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirixidos. 

* Utilización das convencións propias do proceso comunicativo: prestar atención á persoa 

que fala, quendas de palabra, contacto visual, actitude positiva e adecuación da resposta á 

intervención das outras persoas. 

* Utilización das estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral: uso do 

contexto visual e non-verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación 

transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira e solicitando repeticións para 

asegurar a comprensión. 

* Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas na lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse e coñecer outras culturas. 

 

Ler e escribir 

 

* Asociación de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos e 

expresións orais coñecidas e consolidación das asociacións grafía-son das mensaxes 

empregadas en situacións funcionais de comunicación. 

* Lectura e comprensión de diferentes mensaxes significativas (entrevistas de 

personaxes de interese, bitácoras, instrucións dun novo xogo, mensaxes de correo, narración 

dun suceso, historias curtas...) en soporte papel e dixital, adaptadas á competencia lingüística 

do alumnado, para utilizar información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa 

ou proxecto ou para gozar da lectura. 

* Comprensión xeral e identificación de informacións específicas, solicitadas previamente, 

en diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre 

diversos temas axeitados á súa idade, que vehiculen aspectos socioculturais dos países onde 

se fala a lingua estranxeira. 

* Uso guiado de estratexias de lectura (utilización das imaxes, títulos e outras 

informacións visuais, e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 

comunicación transferidos desde as linguas que coñece o alumnado), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas. 
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* Lectura expresiva e escritura de textos propios de situacións cotiás próximas como 

invitacións, felicitacións, notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas, xogos. 

* Composición de textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e 

enunciados moi coñecidos oralmente, para transmitir información, ou con intencións 

comunicativas propias da vida diaria. 

* Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para ler e transmitir 

información (webs, programas multimedia, correo electrónico). 

* Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos valorando o sentido estético 

dos mesmos. 

* Interese por cooperar na utilización da lingua estranxeira na súa forma escrita na aula, 

por expoñela como recordatorio visual e para a aprendizaxe de novas palabras e expresións 

(carteis para identificar os obxectos e espazos da aula, calendario, normas de xogos...). 

* Iniciación ao coñecemento e uso das estratexias básicas para producir textos (elección 

da persoa destinataria, finalidade, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e 

versión final) a partir de modelos moi estruturados e con axuda. 

 

 

Coñecementos da lingua 

 

a) Coñecementos lingüísticos 

* Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 

* Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas relativas ao tempo 

meteorolóxico, gustos, localización espacio-temporal, lugares... e de léxico relativo a contextos 

concretos e cotiáns de prioridade inmediata (comida e bebida, actividades cotiás e de lecer, o 

corpo e o estado físico...). 

* Identificación de antónimos básicos e de uso habitual. 

* Recoñecemento e pronuncia intelixible de fonemas básicos. 

* Recoñecemento e produción comprensible de patróns básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

 

b) Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

* Ampliación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

* Uso de estratexias que permiten a adquisición de novos coñecementos e a súa 

integración na propia competencia: memorización, identificación de necesidades, inferencia. 

* Uso de estratexias para producir lingua adecuadamente: repetición por imitación e 

recoñecemento e uso de modelos da lingua estranxeira. 

* Uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

* Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas 

intencións comunicativas. 

* Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia 

aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

* Interese por aproveitar as oportunidades da aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fóra dela. 

* Participación activa en actividades e traballos grupais. 

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

 

 

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 

 

* Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación 

internacional. 

* Identificación e respecto cara aos costumes e trazos da vida cotiá propios doutros 

países e culturas onde se fala a lingua estranxeira respecto a patróns culturais existentes en 

Galicia. 

* Iniciación á competencia intercultural mediante a identificación de aspectos 

socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira coas culturas do 
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alumnado, se é o caso, analizándoos comparativamente, evitando os estereotipos e incidindo 

nos trazos característicos da cultura galega. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a 

outras culturas. 

* Respecto pola cultura da lingua estranxeira en comparación coa galega, acadando unha 

consciencia intercultural que supere os estereotipos. 

* Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural europea e aceptación da propia 

pertenza a esta, evitando actitudes etnocéntricas. 

 

 

3º Curso 

 

Escoitar e falar 

 

* Comprensión global e específica de textos orais auténticos ou pedagóxicos de 

progresiva complexidade articulados con claridade e ritmo pausado e acentuación estándar 

relacionados coas actividades propias da aula, cos intereses dos rapaces e das rapazas, e cos 

seus sentimentos, desexos e gustos (entrevistas a persoas coñecidas, sucesos, relato oral do 

que se está facendo, vendo ou escoitando, relato da vida diaria de compañeiros/as e de 

persoas doutras culturas). 

* Interese pola pronuncia coidada, ritmo, entoación e acentuación adecuadas como 

aspectos fundamentais para a comprensión e a produción oral. 

* Participación activa en situacións cotiás sinxelas de comunicación espontáneas, 

relacionadas coas actividades de aula, e planificadas (decidir sobre un asunto, facer peticións, 

organizar a actividade, traballar en equipo, pedir aclaracións ou axuda, expoñer un tema...), 

respectando e empregando as convencións propias do proceso comunicativo. 

* Participación nas situacións de comunicación con pronuncia e entoación axeitadas para 

conseguir a comunicación, e colaborando co seu interlocutor para facilitarlle a comprensión, 

utilizando adecuadamente os conectores lóxicos, temporais, de causa e de comezo e peche do 

discurso. 

* Confianza no uso das estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral: 

uso do contexto visual e non-verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación 

de comunicación transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira, e solicitando 

repeticións e reformulacións para asegurar a comprensión. 

* Interese por empregar a lingua estranxeira e por aprender o seu uso en novas 

situacións de comunicación de progresiva complexidade, atendendo á corrección e á 

adecuación das expresións. 

* Valoración das actividades realizadas fóra da aula nas que a lingua empregada sexa a 

lingua estranxeira. 

* Valoración das linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información, e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

* Actitude crítica ante as desigualdades amosadas nas mensaxes procedentes dos 

diferentes medios de comunicación social, audiovisuais e multimedia. 

 

Ler e escribir 

 

* Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por 

escrito. 

* Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de textos, auténticos 

e adaptados, breves, en soporte papel e dixital, sobre asuntos familiares, que vehiculen 

aspectos socioculturais dos países onde se fala a lingua estranxeira en resposta a unha tarefa 

previamente coñecida. 

* Recoñecemento da idea principal dun texto sinxelo, distinguindo os distintos núcleos de 

información e as relacións lóxicas de cohesión e coherencia establecidas entre eles (conectores 

textuais e estratexias de progresión do tema). 

* Uso progresivamente autónomo de estratexias de lectura (utilización dos elementos do 

contexto visual e dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación 

transferidos desde as linguas que se coñecen previamente), identificando a información máis 
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importante, deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas e empregando 

dicionarios ou tradutores dixitais. 

* Exploración das posibilidades expresivas da lectura de mensaxes nas que a 

expresividade sexa ingrediente fundamental para a comprensión e goce destas (breves obriñas 

de teatro, chistes, poemas, cancións, conversas da vida cotiá...). 

* Actitude crítica ante as mensaxes procedentes dos medios de comunicación social e da 

internet e identificación de valores e ideas subliminais que supoñan calquera tipo de 

discriminación ou manipulación. 

* Interese pola lectura autónoma de textos en lingua estranxeira para obter información 

e goce. 

* Lectura e escritura de textos propios de situacións comunicativas habituais de relación 

social, de medios de comunicación e de textos para aprender e para informarse. 

* Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse por escrito con 

rapaces e rapazas doutros lugares (chat e correo electrónico) e para aprender costumes e 

aspectos culturais propios dos países onde se fala a lingua estranxeira e doutros nos que se 

estuda a lingua estranxeira (manifestacións artísticas e musicais, danzas, festivais, paisaxe, 

climatoloxía, patrimonio histórico, comidas, deportes, xogos tradicionais e actividades de 

lecer...). 

* Produción de textos escritos sobre temas de interese elaborados, seguindo as 

secuencias do proceso de produción (planificación, xeración de ideas, textualización e 

revisión), tanto de forma individual como cooperativa, (buscando neste caso que o resultado 

se acade a través da negociación entre o grupo), utilizando as tecnoloxías da información para 

a produción destes. 

* Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético. 

* Composición de textos de creación propia asociados a distintas situacións de 

comunicación, progresivamente máis extensos e ricos en léxico e estruturas, seguindo as 

secuencias do proceso de produción (planificación, xeración de ideas, textualización -

organización en parágrafos, e revisión), con diversas intencións comunicativas (contar 

experiencias, sentimentos, preferencias, regular normas, informar de acontecementos, invitar 

a actuar con responsabilidade ecolóxica...). 

* Interese por empregar as TIC para producir textos e presentacións coa finalidade de 

transmitir a outros rapaces e rapazas aspectos relacionados coa nosa identidade cultural 

(adaptando ou creando poemas, lendas, cancións e describindo lugares do contorno, 

personaxes da nosa cultura, xogos e festas populares...). 

 

Coñecementos da lingua 

 

a) Coñecementos lingüísticos 

* Uso de elementos morfolóxicos (substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, pronomes, 

preposición, conectores de adición, enumeración, clasificación -primeiramente, finalmente- 

comparación e causativos) que permitan recoñecer e formular enunciados. 

* Uso progresivamente autónomo de expresións fixas, enunciados fraseolóxicos -

preguntas por preferencias, expresión de opinións- e léxico sobre temas de interese persoal. 

* Comprensión de palabras cos prefixos e sufixos máis habituais, e uso de antónimos. 

* Uso de estruturas lingüísticas e funcións comunicativas asociadas a diferentes 

contextos propios da idade do alumnado. 

* Uso guiado de esquemas textuais relativos a textos narrativos descritivos e 

instrucionais. 

* Recoñecemento e produción intelixible de diferentes patróns de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

 

b) Reflexión sobre a aprendizaxe. 

* Aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

* Uso de estratexias que permiten a adquisición de novos coñecementos, a súa 

integración na propia competencia, e a súa progresiva reutilización: memorización, 

recuperación, comparación con outras linguas coñecidas, transferencia. 

* Uso de estratexias para producir lingua adecuadamente: repetición por imitación e 

recoñecemento e uso de modelos da lingua estranxeira. 
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* Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como 

dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste coas linguas que coñece o alumnado. 

* Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de 

autocorrección. 

* Valoración da capacidade persoal para progresar no coñecemento e no uso da lingua. 

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

* Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fóra dela. 

* Participación activa en actividades e traballos grupais ou individuais. 

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

 

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 

 

*Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de 

procedencias diversas. 

* Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre 

os costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda respecto a patróns 

culturais existentes en Galicia. 

* Iniciación á competencia intercultural mediante a identificación de distintos aspectos 

socioculturais característicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira coas culturas, se é 

o caso, do alumnado, analizándoos comparativamente, evitando os estereotipos e incidindo 

nos trazos característicos da cultura galega. 

* Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e 

outras tecnoloxías da información e comunicación. 

* Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira 

utilizando soporte papel ou medios dixitais ou tecnoloxías da comunicación que permiten os 

intercambios orais e escritos. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a 

outras culturas. 

* Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel, medios dixitais e informáticos. 

* Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural europea e aceptación da propia 

pertnza á mesma, evitando actitudes etnocéntricas. 

 

 

Cuarto de ESO 

 

Escoitar e falar 

 

* Comprensión detallada de textos emitidos dentro da aula relacionados coas actividades 

habituais, e de textos curtos gravados ou emitidos en soporte multimedia e articulados con 

claridade e ritmo e acentuación estándar. 

* Obtención de información xeral de textos orais auténticos gravados e en soporte 

multimedia que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e 

accións ligados a temas de conversa habituais nesa idade escolar. 

* Participación activa en situacións reais de comunicación ou simuladas empregando 

expresións cada vez máis complexas, baseadas en modelos e estruturas lingüísticas coñecidas 

(para falar da familia, doutras persoas, de actividades diarias, gustos, lugares e obxectos), con 

estrutura lóxica e con pronunciación intelixible que non impida a comunicación. 

* Participación en conversas espontáneas, relacionadas coas actividades de aula, e en 

simulacións sinxelas e comúns con todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro 

da aula, narrando historias ou describindo acontecementos, persoas e lugares, plans e citas, 

con pronuncia e entoación axeitadas para conseguir a comunicación, e colaborando co seu 

interlocutor para facilitarlle a comprensión, e utilizando adecuadamente os conectores básicos 

necesarios para asegurar a cohesión e coherencia do discurso. 

* Uso de estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas: 
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colaborando cos demais na interacción, verificando a comprensión propia e a dos demais e 

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

* Consciencia no uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do 

contexto verbal e non-verbal e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 

con que intencións, onde, cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no 

contexto; uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como identificación de palabras 

clave. 

* Uso de rutinas ou modelos de información que o destinatario vai recoñecer como 

narración, descrición ou instrucións. 

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua coa finalidade de 

facer o texto comprensible a un interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira. 

* Valoración das linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información, e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

* Actitude crítica ante as desigualdades amosadas nas mensaxes procedentes dos 

diferentes medios de comunicación social, audiovisuais e multimedia. 

 

Ler e escribir 

 

* Comprensión de instrucións e indicacións sinxelas e de comentarios sinxelos aos seus 

traballos escritos. 

* Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos, en soporte papel e 

dixital, breves, que conteñan vocabulario frecuente sobre temas cotiáns de interese xeral, que 

vehiculen aspectos socioculturais dos países onde se fala a lingua estranxeira e relacionados 

con contidos básicos doutras áreas do currículo. 

* Análise da estrutura, contido, léxico e estruturas sintácticas dun texto para identificar o 

tipo de que se trata: literario, informativo, científico, etc. distinguindo os distintos núcleos de 

información e as relacións lóxicas de cohesión e coherencia establecidas entre eles (conectores 

textuais e estratexias de progresión do tema). 

* Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación do contido dun texto 

escrito coa axuda de elementos textuais e paratextuais (tipografía, deseño gráfico, imaxes...), 

uso do contexto, de dicionarios ou aplicación de regras de formación de palabras para inferir 

significados e por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que se coñecen. 

* Lectura autónoma de textos de certa extensión relacionados cos seus intereses 

superando as limitacións dos coñecementos lingüísticos mediante a utilización de estratexias 

de comprensión lectora, adecuadas á finalidade da lectura: intensiva, para informarse 

minuciosamente; selectiva, en busca dunha información específica; extensiva, lectura rápida 

dun texto longo; e oceánica, para facerse unha idea global do texto. 

* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información 

co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo. 

* Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, utilizando elementos de cohesión 

máis complexos (conectores, substitucións léxicas, mantemento de tempo verbal, etc.) para 

marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando adecuadamente a ortografía da 

oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 

* Uso de diversas estratexias de expresión como a planificación, atendendo ao 

destinatario e ao tipo de texto descritivo, narrativo, instrutivo- que corresponda á intención de 

comunicación; a xeración de ideas mediante creación de listas, esquemas, remuíños de ideas 

colectivos...; a textualización, organizando as ideas en parágrafos e encadeando estes con 

marcadores temporais e lóxicos necesarios, atendendo ao tipo de texto; localización de 

recursos coma dicionarios; e a revisión do texto, nos aspectos relativos a ortografía, 

puntuación, orde das palabras e tempos verbais. 

* Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira mediante a correspondencia 

postal ou utilizando medios informáticos (e-mail, chats, etc.), identificando nestes últimos a 

ausencia de corrección da gramática, a sintaxe e a ortografía debidos á velocidade a á resposta 

instintiva e impulsiva que xera a súa inmediatez. 

* Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital -uso de marxes, 

espazos entre parágrafos, maiúscula ao inicio de parágrafo, guións nos diálogos- utilizando as 

regras básicas de ortografía e puntuación e valorando da súa importancia nas comunicacións 

escritas. 
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* Comprensión do sentido dun texto, desverbalización -desligándose da formulación 

lingüística orixinal- e reexpresión do sentido na propia lingua, explicándoo a un interlocutor 

próximo, que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto comprensible e 

garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 

 

 

Coñecementos da lingua 

 

a) Coñecementos lingüísticos 

 

* Uso de elementos morfolóxicos (substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, pronomes, 

preposición, conectores, ordenadores do discurso (de comezo e de conclusión); de explicación 

-é dicir, isto é...- de resume, causa-efecto, exemplificación e condición que permitan 

recoñecer, formular e organizar enunciados e mensaxes. 

* Uso de expresións frecuentes e de locucións idiomáticas, frases feitas, circunloquios e 

léxico sobre temas pertinentes para a súa vida diaria e temas relacionados con contidos 

doutras materias do currículo. 

* Uso de antónimos, sinónimos e «falsos amigos», substitución léxica sinxela e formación 

de palabras a partir de prefixos e sufixos. 

* Uso de estruturas lingüísticas e funcións comunicativas asociadas a diferentes 

contextos propios da súa idade. 

* Uso de esquemas textuais básicos relativos a textos narrativos descritivos e 

instrucionais. 

* Recoñecemento e produción autónoma e intelixible de diferentes patróns de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

 

b) Reflexión sobre a aprendizaxe 

 

* Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico. 

* Uso autónomo de estratexias que permiten a adquisición de novos coñecementos, a 

súa integración na propia competencia e a súa reutilización: memorización, percepción de 

diferenzas e similitudes entre linguas coñecidas, transferencia. 

* Uso de estratexias para producir lingua adecuadamente mediante estratexias de 

combinación: reconstruíndo o significado dunha secuencia ou ampliándoa ou reformulándoa 

con elementos coñecidos. 

* Organización e uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de 

consulta, bibliotecas ou recursos dixitais e informáticos. 

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais 

mediante comparación e contraste coas linguas que coñece ou mediante dedución das regras 

de análise da lingua estranxeira. 

* Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de 

autocorrección. 

* Valoración da capacidade persoal para progresar no coñecemento e no uso da lingua. 

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

* Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fóra dela. 

* Participación activa en actividades e traballos individuais e cooperativa nos grupais. 

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita. 

 

 

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 

 

* Valoración da importancia da lingua estranxeira en todos os eidos das relacións 

internacionais. 

* Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e 

valores da sociedade cuxa lingua se estuda e respecto por patróns culturais distintos aos 

existentes en Galicia, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a 

prensa, a internet e outras tecnoloxías da información e comunicación. 
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* Consciencia da propia competencia para axudar, servindo de mediadores entre 

individuos que non teñan unha lingua común e carezan, por tanto, da capacidade para 

comunicarse en situacións básicas. 

* Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira 

utilizando soporte papel ou medios dixitais ou tecnoloxías da comunicación que permiten os 

intercambios orais e escritos. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supoñen a relación e a comunicación con 

persoas pertencentes a outras culturas. 

* Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel, medios dixitais e informáticos. 

* Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural europea e aceptación da propia 

pertenza a esta, evitando actitudes etnocéntricas. 

 

 

Contidos mínimos 

 

 Participación activa en todo o proceso de aprendizaxe. 

 Rigurosidade na interpretación e producción de mensaxes. 

 Producción de mensaxes orais e escritas que respondan a situacións de comunicación 

sinxelas e próximas ós alumnos, con diferentes finalidades (as propias de cada nivel). 

 Captación de informacións procedentes de documentos audiovisuais e/ou escritos 

(axeitados a cada nivel). 

 Análise lixeira dos aspectos socioculturais do mundo francófono e comparación cos 

propios. 

 Vocabulario básico de carácter concreto e abstracto referido ó que está máis preto do 

alumno e que lle permita desenvolverse nas situacións de comunicación cotiás máis simples e 

referirse ós feitos culturais máis próximos (segundo o tratado en cada nivel). 

 Sonidos vocálicos e consonánticos. Ritmo e entonación. 

 As partes da oración: verbo (presente, pasado, futuro, imperativo); determinantes 

(artigos, demostrativos, posesivos);  pronomes persoais, demostrativos e posesivos; 

pronomes relativos; adverbios e preposicións para situarse no tempo e no espacio e expresar a 

sucesión e a duración; conxuncións para expresar relacións lóxicas sinxelas (sempre e cando 

fosen tratados no nivel correspondente) 

 Estructuras sintácticas curtas e sinxelas: oracións simples (afirmación, negación, 

interrogación); oracións complexas (coordinación e subordinación) nos niveis que se traballen. 
 

 

 

AVALIACIÓN 

 

Das competencias dos alumnos 

Procedementos e técnicas de avaliación 

 

 Dado o carácter práctico que ten a aprendizaxe dunha lingua moderna e a cantidade e 

variedade de actividades nas que terá que participar activamente o alumno (participación que 

será diaria naqueles grupos de número reducido e o máis frecuente posible nos máis 

numerosos), a técnica avaliadora que aplicaremos sistemáticamente será a observación do 

traballo realizado cada día. 

 Os alumnos elaborarán  cadernos e/ou cartafoles persoais  que deben recoller 

ordenadamente o seguinte: o resumo dos contidos traballados e das actividades orais 

realizadas, os documentos orais e escritos creados polos alumnos nos diferentes soportes, así 

como todo o material complementario que se lles vaia entregando, debidamente completado e 

correxido. Todos estes documentos serán visados polo profesor de xeito sistemático e terase 

en conta que estean completos, claros, ordenados e limpos. 

 Proporanse ademais probas obxectivas co fin de os alumnos se obriguen a facer unha 

recapitulación dos contidos e a reflexionar sobre eles, como paso previo a súa asimilación. 

Consideramos que sen esta reflexión persoal e autónoma, que será máis sistemática e 

profunda, non se completará proceso de aprendizaxe. Estas probas obxectivas serán do 

mesmo tipo que as actividades realizadas. 
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Criterios de avaliación 

 

 A aplicación das técnicas avaliadoras descritas máis arriba terá como finalidade 

constatar se, de xeito xeral e segundo o nivel dos alumnos, se producen os feitos seguintes: 

Extracción de información global e específica de mensaxes orais procedentes de diversas 

fontes e correspondentes a diferentes situacións comunicativas, sobre temas familiares para o 

alumno ou relacionados con aspectos socioculturais próximos que non esixan coñecementos 

especializados. 

Participación en diferentes situacións de comunicación oral, utilizando as estratexias 

axeitadas para iniciar, manter e facer progresar a comunicación, producindo un discurso 

comprensible e adaptado ás características da situación e á intención comunicativa. 

Extracción de información global e específica de textos escritos de diferentes tipos 

(descriptivos, narrativos, argumentativos, etc.), procedentes de fontes variadas e adaptados a 

cada nivel. 

Elaboración de textos atendendo a diferentes intencións comunicativas, respectando as 

convencións da comunicación escrita e empregando os elementos que aseguren a cohesión e 

coherencia do texto para que sexa facilmente comprensible para o lector. 

Interés por comprender e facerse comprender en diferentes situacións de comunicación, 

utilizando tódalas estratexias de comunicación e os recursos expresivos para superar as 

posibles dificultades de comprensión mutua, aspirando á corrección semántica, fonética e 

morfosintáctica. 

Identificación e emprego de forma contextualizada dos rasgos socioculturais do mundo 

francófono para unha mellor comprensión e producción das mensaxes en lingua francesa, e 

análise destes rasgos para comparalos coa propia cultura. 

 Os criterios de avaliación para os diferentes niveis son os seguintes:  

 

 

1º Curso 

 

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes  

orais emitidas cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns se se fala amodo e 

con claridade. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversas e en simulacións sobre temas 

coñecidos ou traballados previamente, utilizando as estratexias axeitadas para facilitar a 

continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensible e axeitado á intención de 

comunicación. 

3. Identificar e interpretar palabras e enunciados sinxelos e contextualizados, en 

situacións de comunicación significativas para o alumnado, coa axuda de elementos textuais e 

non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias do currículo. 

4. Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes utilizando as 

estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns elementos básicos de cohesión, 

partindo de modelos e respectando as regras elementais de ortografía e puntuación. 

5. Na lingua propia, comparar aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira cos propios, identificando elementos básicos e evitando estereotipos. 

6. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas 

previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a 

lingua estranxeira estudada. 

7. Identificar e utilizar algunhas estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe. 

8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar 

información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relacións persoais 

amosando interese polo seu uso. 

 

 

2º Curso 

 

1. Comprender a idea xeral e informacións específicas de mensaxes orais emitidas cara a 

cara ou procedentes de distintos medios audiovisuais, sobre temas coñecidos. 
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2. Participar con progresiva autonomía en conversas e simulacións relativas ás 

experiencias persoais, plans e proxectos, empregando estruturas sinxelas, as expresións máis 

usuais de relación social, e unha pronuncia axeitada para conseguir a comunicación. 

3. Comprender a información xeral e a específica de diferentes textos escritos, auténticos 

e adaptados de extensión variada e axeitados á súa idade, demostrando a comprensión 

mediante unha actividade específica. 

4. Redactar de xeito guiado textos diversos en diferentes soportes, empregando 

estruturas, conectores sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos formais e 

respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación para que sexan comprensibles 

ao lector e presenten unha corrección aceptable para a comunicación. 

5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, 

en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de 

autocorrección das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, utilizar algunhas estratexias básicas utilizadas para progresar na 

aprendizaxe. 

7. Usar de xeito guiado as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos e para establecer relacións persoais 

mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos sociais, culturais, históricos, 

xeográficos ou literarios propios de países onde se fala a lingua estranxeira e amosar interese 

por coñecelos. 

9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas 

previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a 

lingua estranxeira en estudo. 

 

 

3º Curso 

 

1. Comprender a idea principal e algúns detalles relevantes de textos en mensaxes orais 

sinxelas sobre temas concretos e coñecidos emitidas con claridade. 

2. Participar en conversas e simulacións breves, relativas a situacións habituais ou de 

interese persoal e con diversos fins comunicativos, empregando as convencións propias da 

conversa e as estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos 

auténticos, de extensión variada recoñecendo feitos e opinións e identificando, no seu caso, a 

intención comunicativa do autor. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos, coidando o léxico, as estruturas, e algúns 

elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensibles ao lector. 

5. Empregar de xeito consciente en contextos de comunicación variados os 

coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento 

de autocorrección e de autoavaliación das producións propias orais e escritas e para 

comprender as producións alleas. 

6. Identificar e utilizar diferentes estratexias empregadas para progresar na aprendizaxe. 

7. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación de xeito progresivamente 

autónomo para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir 

mensaxes de correo electrónico e para establecer relacións persoais orais e escritas, amosando 

interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, sinalar as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e 

valores da sociedade da que se estuda a lingua e amosar unha valoración positiva de patróns 

culturais distintos aos propios. 

9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas 

previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a 

lingua estranxeira en estudo. 

 

 

4º Curso 
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1. Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais curtas 

emitidas de forma clara, breve e organizada, en situacións de comunicación interpersoal ou 

polos medios audiovisuais, sobre temas concretos e coñecidos polo alumnado, así como sobre 

temas relacionados con aspectos cotiáns e socioculturais (organización do sistema escolar, da 

Seguridade Social, das vacacións...), relativos ao país ou países nos que se fala o idioma 

estudado. 

2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias axeitadas para iniciar, 

manter e terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás 

características da situación. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos 

auténticos e adaptados, de extensión variada sobre temas traballados na aula e tamén que 

vehiculen aspectos socioculturais dos países nos que se fala a lingua estranxeira recoñecendo 

feitos e opinións, identificando, se é o caso, a intención comunicativa do autor, e utilizando as 

estratexias requeridas pola finalidade da lectura. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos, atendendo ao destinatario e ao esquema 

textual que corresponda á intención de comunicación, coidando o léxico, ás estruturas 

lingüísticas, e algúns elementos máis complexos de cohesión e coherencia para marcar a 

relación entre ideas e facelos comprensibles ao lector e revisando o produto final para verificar 

ortografía, puntuación, orde de palabras e tempos verbais. 

5.  Reformular na propia lingua o sentido dun texto tanto oral como escrito que conteña 

temas traballados na aula para facelo comprensible a un interlocutor próximo, que descoñeza 

a lingua estranxeira e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 

6. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación de xeito progresivamente 

autónomo para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir 

mensaxes de correo electrónico e para establecer relacións persoais orais e escritas, amosando 

interese polo seu uso. 

7. Na propia lingua, comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países 

nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos básicos e evitando os 

estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura galega. 

 

 

Criterios de cualificación 

 

Dado que a lingua francesa é unha asignatura optativa e que aparece como 2ª lingua 

estranxeira no currículo do alumno, este Departamento considera que non é tan importante a 

perfección lingüística que os alumnos poidan acadar coma unha actitude positiva hacia esta 

asignatura e hacia as linguas estranxeiras en xeral, así como o manexo dos procedementos 

básicos.  Por iso, e sen deixar de ter en conta tódalas probas obxectivas que se realicen ó 

longo do curso, valoraremos moi positivamente os elementos seguintes: 

 

 a participación activa en todas e cada unha das actividades propostas, sexan de 

carácter oral ou escrito 

 a realización de tódalas tarefas encomendadas, sexa dentro da aula ou  fóra dela 

 a elaboración de material (posters, mapas, contos, adiviñanzas, poemas...) en lingua 

francesa 

 a memorización de frases, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 

 a elaboración dun caderno persoal de traballo que recolla polo miúdo as actividades 

realizadas, así como o material proporcionado polo profesor ou elaborado polo alumno 

 a boa conservación do material  complementario que o profesor vai entregando ó 

longo do curso e tamén do que o propio alumno elabora en cada unha das actividades 

realizadas 

 orden e a limpeza na realización das actividades escritas, así como o interés por 

correxir axeitadamente tódolos fallos que se detecten 

 orden, o respeto ós demais, o entusiasmo e o desexo de superar as dificultades 

lingüísticas na realización de actividades orais 

 esforzo por empregar o francés como lingua vehicular na aula 

 esforzo por empregar o francés en todas e cada unha das actividades encomendadas 

 interés por comprender a cultura que repousa na lingua francesa 

 respeto ós modos de vida alleos, sobre todo os relacinados coa francofonía 
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 interés por superar as dificultades de comunicarse nunha lingua estranxeira 

 

A valoración de tódos estos elementos sumarase á das probas obxectivas, que non 

deberán quedar en ningún caso en branco, xa que non se diferenciarán das actividades 

realizadas na aula e que, por si soas, non suporán en ningún caso a obtención dunha 

cualificación positiva na materia.  Tamén nestas probas o alumno debe amosar interés por 

superalas e a máxima corrección posible, ainda que a total corrección non sexa imprescindible. 

En ningún caso se considerarán acadados os obxectivos se non se alcanza unha valoración 

positiva  segundo os criterios citados máis arriba.  

 

 

 

 

Matemáticas 
 

 

A CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS  AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

A contribución das Matemáticas á consecución das competencias básicas da Educación 

Obrigatoria é esencial. Materialízase nos vínculos concretos que mostramos a continuación. 

A competencia matemática atópase, pola súa propia natureza, intimamente asociada ás 

aprendizaxes que se abordarán no proceso de ensino/aprendizaxe da materia. O emprego de 

distintos xeitos de pensamento matemático, para interpretar e describir a realidade e actuar 

sobre ela, forma parte do propio obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están 

orientados a aplicar habilidades, destrezas e actitudes que fan posible comprender argumentos 

e expresar e comunicar na linguaxe matemática. 

Competencia social e cidadá, vinculada ás Matemáticas a través do emprego da análise 

funcional e a estatística para estudar e describir fenómenos sociais do contexto de Galicia. O 

uso das ferramentas propias da materia mostrará o seu papel para coñecer e valorar 

problemas da sociedade actual, fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto polo 

medio, a saúde, o consumo, a igualdade de oportunidades entre os sexos ou a convivencia 

pacífica. 

A participación, a colaboración, a valoración da existencia de diferentes puntos de vista e 

a aceptación do erro de xeito construtivo constitúen tamén actitudes que axudarán no 

desenvolvemento desta competencia. 

Coñecemento e interacción co mundo físico. Unha significativa representación de contidos 

matemáticos teñen que ver con ela. Son destacables, neste sentido, a discriminación de 

formas, relacións e estruturas xeométricas, especialmente co desenvolvemento da visión 

espacial e a capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo. 

Tamén son apreciables as achegas da modelaxe; esta require identificar e seleccionar as 

características relevantes dunha situación real, representala simbolicamente e determinar 

pautas de comportamento, regularidades e invariantes, a partir das que poder facer predicións 

sobre a evolución, a precisión e as limitacións do modelo. 

Tratamento da información e competencia dixital, competencia para aprender a aprender 

e autonomía e iniciativa persoal. Estas tres competencias desenvólvense por medio da 

utilización de recursos variados traballados no desenvolvemento da materia. Comunicarse, 

solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos, 

entre outras situacións de ensino aprendizaxe, constitúen vías de tratamento da información, 

desde distintos recursos e soportes, que contribuirán a que o alumno desenvolva maiores 

marxes de autonomía e iniciativa e aprenda a aprender; tamén a perseveranza, a 

sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados do 

propio traballo. Por suposto, os propios procesos de resolución de problemas realizan unha 

achega significativa porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e contribúen a 

convivir coa incerteza controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de decisións. O 

cultivo desta competencia vese favorecido polo traballo con enunciados de problemas orais e 

escritos propios da cultura de Galicia e do Estado. 

Competencia en comunicación lingüística. As Matemáticas constitúen un ámbito de 

reflexión e tamén de comunicación e expresión. Apóianse e, ao tempo, fomentan a 

comprensión e expresión oral e escrita na resolución de problemas (procesos realizados e 
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razoamentos seguidos que axudan a formalizar o pensamento). A linguaxe matemática 

(numérica, gráfica, xeométrica e alxébrica), é un vehículo de comunicación de ideas que 

destaca pola precisión nos seus termos e pola súa gran capacidade para comunicar grazas a un 

léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto. O seu cultivo favorecerá o respecto e 

aprecio pola lingua galega como lingua propia de Galicia e como parte fundamental do seu 

patrimonio cultural, como elemento fundamental para o mantemento da súa identidade. 

A competencia en expresión cultural e artística tamén está vinculada aos procesos de 

ensino/aprendizaxe das Matemáticas. Estas constitúen unha expresión da cultura. A xeometría 

é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade xa que ofrece medios para 

describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas que creou. 

Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e o 

apaixonamento estético son obxectivos desta materia. O cultivo desta competencia vese 

favorecido pola busca de relacións entre a arte e as Matemáticas (arte e xeometría) no ámbito 

de Galicia e do Estado. 

 

Indicadores polos que se valorarán as competencias: 

 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 Aportar información, (na aula, en público, nunha entrevista persoal, nun debate, 

nunha asemblea, nun coloquio, nunha reunión de traballo …). 

 Expoñer un concepto, unha idea, un tema. 

 Saber ser claros e concisos nas mensaxes orais en distintos contextos.. 

 Manter en todo momento unha actitude dialogante, respectuosa e constructiva. 

 Ler en público textos diversos, coa entoazón e o ritmo adecuados. 

 Extraer información máis relevante de temas de uso habitual. 

 Comprender a importancia dos compoñentes formais e normativos da lingua escrita. 

 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 Usar os números e elementos matemáticos nunha variedade de contextos cotiás, 

escolares ou laborais 

 Interpretar información sobre situacións da vida cotiá a partir do uso habitual 

 Utilizar Internet con axuda na aprendizaxe 

 Usar o vocabulario e os símbolos matemáticos básicos cos adecuados ao propósito e 

natureza da situación 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACIÓN CO MUNDO FÍSICO 

 

 Adoptar unha actitude crítica ante os problemas ambientais. 

 Interpretar fenómenos sinxelos (tormenta, vento) observables no mundo físico e 

natural. 

 Comprender e valorar a incidencia da acción humana no medio. 

 Adoptar unha actitude crítica ante os problemas ambientais. 

 Valorar a adopción dun estilo de vida saudable para si mesmo e para os demais. 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA DIXITAL E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 

 

 Coñecer e utilizar a terminoloxía básica do sistema operativo en uso: arquivos, 

escritorio, barra de ferramentas, cartafoles, etc. 

 Usar con soltura procesadores de textos para redactar, organizar, almacenar, imprimir 

e presentar documentos diversos, aproveitando  todas as súas ferramentas, tipos de formato, 

inserción de imaxes e gráficos, correctores ortográficos e gramaticais, etc. 

 Tratar ou analizar a información ( televisión, radio, periódico). 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA SOCIAL E CIUDADANA 
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 Adoptar unha actitude respectuosa nas relacións cos demais (iguais, familia, adultos, 

profesorado, autoridades..) e en diferentes contextos (privado, pequeno grupo …) 

 Asumir responsabilidades compartidas 

 Cumprir os deberes que posúen como membros dunha determinada comunidade 

(familia, alumno, consumidor, cidadán …) 

 Asumir responsabilidades persoais. 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 

 Aprender a solicitar axuda e consello se é necesario. 

 Adoptar unha actitude de superación constante e de mellora persoal. 

 Axudar e colaborar con outras persoas. 

 Ser constantes no estudo para logro académico e a satisfacción persoal. 

 Utilización da axenda. 

 

INDICADORES DA COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 

 Asumir o control da súa propia vida de xeito responsable. 

 Valorar as ideas dos demais. 

 Valorar o esforzo e a perseveranza na execución de proxectos persoais, escolares e 

laborais. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

Obxectivos de área 

 

O ensino das Matemáticas nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

 Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de 

argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos procesos 

matemáticos ou científicos coma nos distintos ámbitos da actividade humana. 

 Recoñecer e formular situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos, 

elaborar e utilizar diferentes estratexias para abordalas e analizar os resultados utilizando os 

recursos máis apropiados. 

 Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

técnicas de recollida da información e procedementos de medida, realizar a análise dos datos 

mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada 

situación. 

 Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras fontes 

de información, analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos 

matemáticos e valorar a súa achega para unha mellor comprensión das mensaxes. 

 Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, analizar as 

propiedades e relacións xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran ao tempo 

que estimulan a creatividade e a imaxinación. 

 Utilizar de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole 

diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. 

 Actuar ante os problemas que se formulan na vida cotiá de acordo con modos propios 

da actividade matemática, tales como a exploración sistemática de alternativas, a precisión na 

linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista ou a perseveranza na busca de 

solucións. 

 Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos e valorando a 

conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu carácter 

exacto ou aproximado. 

 Manifestar unha actitude positiva ante a resolución de problemas e mostrar confianza 

na propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel de autoestima 



453 

 

axeitado que lle permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das 

matemáticas. 

 Integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van adquirindo 

dende as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, analítica e crítica. 

 Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, tanto dende un punto 

de vista histórico coma dende a perspectiva do seu papel na sociedade actual e aplicar as 

competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar fenómenos sociais como a 

diversidade cultural, o respecto ao medio, a saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a 

convivencia pacífica. 

 

 

 

0bxectivos de curso 

 

PRIMEIRO CURSO 

 

OBXECTIVOS  

 

 Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 

precisión na comunicación. 

 Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que 

chega do contorno (medios de comunicación, publicidade,...), analizando criticamente o papel 

que desempeñan. 

 Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións 

básicas con números fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con números 

decimais. 

 Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os 

recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

 Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade, superficie 

e volume). 

 Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de 

problemas. 

 Formular conxecturas e comprobalas, na realización de pequenas investigacións. 

 Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a 

resolución de problemas. 

 Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á 

resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá. 

 Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, 

utilizando sinxelas técnicas de recollida, xestión e representación de datos. 

 Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende distintos 

puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

 Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas 

relacións xeométricas. 

 Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 

investigación en xeometría. 

 Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadoras de operacións elementais) con sentido 

crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas. 

 Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, 

como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, 

a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a sistematización, etc. 

 Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 

situacións nas que as necesiten. 

            

                     

SEGUNDO CURSO 

 

OBXECTIVOS  

 

 Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 
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precisión na comunicación. 

 Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que 

chega do contorno (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel 

que desempeñan. 

 Incorporar os números enteiros e iniciar a incorporación dos racionais ao campo 

numérico coñecido e afondar no coñecemento das operacións con números fraccionarios. 

 Completar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, 

incorporando os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

 Utilizar con soltura o sistema de numeración decimal e o sistema sesaxesimal. 

 Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 

 Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións, e comprobalas. 

 Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a 

resolución de problemas. 

 Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á 

resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá. 

 Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, 

utilizando técnicas de recollida, xestión e representación de datos, procedementos de medida e 

cálculo e empregando en cada caso os diferentes tipos de números, segundo esixa a situación. 

 Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende distintos 

puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

 Identificar as formas e figuras planas e espaciais, analizando as súas propiedades e 

relacións xeométricas. 

 Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 

investigación en xeometría. 

 Iniciar o estudo da semellanza incorporando os procedementos da proporcionalidade e 

utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos. 

 Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas 

informáticos) con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e nas 

aplicacións instrumentais das Matemáticas. 

 Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, 

como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, 

a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a sistematización, etc. 

 Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 

situacións nas que as necesiten. 

 

 

TERCEIRO CURSO 

 

OBXECTIVOS  

 

 Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) co fin de mellorar a 

súa comunicación en precisión e rigor. 

 Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números 

racionais e irracionais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas 

posibilidades de comunicación. 

 Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de 

cálculos axeitados a cada situación. 

 Deducir as leis que presentan distintas secuencias numéricas e utilizalas para facilitar 

a resolución de situacións problemáticas. 

 Identificar e distinguir progresións aritméticas e xeométricas e utilizar as súas 

propiedades para resolver problemas da vida cotiá.  

 Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións 

diversas e facilitar a resolución de problemas. 

 Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios e fraccións alxébricas para resolver 

problemas. 

 Identificar figuras xeométricas planas e espaciais. Representar no plano figuras 

espaciais, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir leis ou fórmulas para 
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descubrir superficies e volumes. 

 Coñecer as regularidades, as propiedades e as leis dos poliedros e dos corpos de 

revolución. 

 Utilizar as propiedades dos movementos no plano en relación coas posibilidades sobre 

teselación e formación de mosaicos. 

 Coñecer características xerais das funcións e, en particular, das funcións lineais, das 

súas expresións gráfica e analítica, de modo que poidan formarse xuízos valorativos das 

situacións representadas. 

 Utilizar as regularidades e leis que rexen os fenómenos da estatística para interpretar 

as mensaxes e sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situacións de 

azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos medios de comunicación 

e usar ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses fenómenos. 

 Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 

probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e leis que rexen os 

fenómenos de azar e probabilidade. 

 Actuar nos procesos de resolución de problemas aspectos do modo de traballo 

matemático como a formulación de conxecturas, a realización de inferencias e deducións, 

organizar e relacionar información. 

 Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias 

persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de 

resolución. 

 

 

CUARTO CURSO 

 

OBXECTIVOS  

 

 Incorporar, á linguaxe e formas habituais de argumentación, as distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...), co fin de mellorar a 

súa comunicación en precisión e rigor. 

 Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar a toda clase 

de números reais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas posibilidades 

de comunicación. 

 Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de 

cálculos axeitados a cada situación.  

 Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións 

diversas e facilitar a resolución de problemas. 

 Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios para resolver problemas. 

 Analizar relacións entre figuras semellantes. Recoñecer triángulos semellantes e os 

criterios para establecer semellanzas. Aplicar os conceptos de semellanza á resolución de 

triángulos e ao trazado de figuras diversas. 

 Utilizar os coñecementos trigonométricos para determinar medicións indirectas 

relacionadas con situacións tomadas de contextos reais. 

 Utilizar o coñecemento sobre vectores para determinar a ecuación dunha recta ou a 

distancia entre dous puntos. 

 Coñecer características xerais das funcións, das súas expresións gráfica e analítica, de 

modo que poidan formarse xuízos de valor sobre as situacións representadas. 

 Utilizar regularidades e leis que rexen os fenómenos de estatística e azar para 

interpretar as mensaxes sobre xogos e sucesos de toda índole. Identificar conceptos 

matemáticos en situacións de azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos 

polos medios de comunicación e atopar ferramentas matemáticas para unha mellor 

comprensión deses fenómenos. 

 Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 

probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e as leis que rexen 

os fenómenos de azar e probabilidade. 

 Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias 

persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de 

resolución. 
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 Actuar na resolución de problemas e no resto das actividades matemáticas, de acordo 

con modos propios de matemáticos como: a exploración sistemática de alternativas, a 

flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o recurso á 

particularización e á xeneralización, a sistematización, etc. 

 Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 

situacións nas que as necesiten. 

 

 

 

OS CONTIDOS, SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMEIRO CURSO 

 

CONTIDOS  

 

 Números 

o Orixe e evolución dos números. 

o Operacións con números naturais. 

 Potencias. 

o Operacións con potencias. 

o Raíz cadrada. 

o A relación de divisibilidade. 

o Múltiplos e divisores. 

o Números primos. 

o Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous números. 

o Números positivos e negativos. 

o Operacións con números enteiros. 

 -  Potencias e raíces de números enteiros. 

 -  As ordes de números decimais. 

o Aproximación por redondeo. 

o Operacións con números decimais. 

 -  Raíz cadrada. 

 -  As magnitudes e a súa medida. 

 -  O Sistema Métrico Decimal. 

 -  O significado das fraccións. 

o Fraccións equivalentes. 

o Redución a común denominador. 

o Operacións con fraccións. 

o Relación de proporcionalidade entre magnitudes. 

o Cálculo de porcentaxes. 

 

 Álxebra 

o Letras en vez de números. 

o Expresións alxébricas. 

o Ecuacións. 

 

 Xeometría 

o Mediatriz e bisectriz. 

o Relacións angulares. 

o Ángulos nos polígonos. 

o Simetrías nas figuras planas. 

o Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia. 

o Teorema de Pitágoras. 

o Poliedros. 

o Medidas nos cuadriláteros. 

o Medidas nos polígonos. 

o Medidas no círculo. 
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 Funcións e azar 

o Coordenadas cartesianas. 

o Interpretación de gráficas. 

o Distribucións estatísticas. 

o Gráficos estatísticos. 

o Probabilidade. 

o O azar. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

CONTIDOS  

 

 -  Números 

o Os conxuntos [N] e [Z]. Operacións con enteiros; Potencias de números 

enteiros; Raíces de números enteiros. 

o A relación de divisibilidade. Números primos e compostos; Criterios de 

divisibilidade; Descomposición en factores primos; Mínimo común múltiplo 

de dous ou máis números. 

o O sistema de numeración decimal. Ordenación de decimais; Aproximacións 

e redondeos; Operacións con decimais; Raíz cadrada dun número decimal. 

o O sistema sesaxesimal. Cantidades complexas e incomplexas; Operacións 

con cantidades complexas e incomplexas. 

o Fraccións equivalentes. 

o Redución de fraccións a común denominador. 

o Operacións con fraccións. 

o Problemas aritméticos con fraccións. 

o Os números racionais. 

o Operacións con potencias. 

o Operacións con raíces. 

o -  Razóns e proporcións. 

o -  Magnitudes directamente proporcionais. 

o -  Magnitudes inversamente proporcionais. 

o -  Problemas de proporcionalidade composta. 

 

 -  Álxebra 

o Utilidade da álxebra. 

o Monomios. 

o Polinomios. 

o Extracción de factor común. 

o Produtos notables. 

o Ecuacións de primeiro e segundo grao. 

o Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

o Representación gráfica dunha ecuación lineal. 

o Sistemas de ecuacións lineais. 

o Métodos para a resolución de sistemas lineais. 

o Resolución de problemas con axuda dos sistemas de ecuacións. 

 

 Xeometría 

o Elementos xeométricos no espazo. 

o Teorema de Pitágoras. Aplicacións en figuras espaciais. 

o Prismas (desenvolvemento e superficie). 

o Paralelepípedos (desenvolvemento e superficie). 

o Pirámides (desenvolvemento e superficie). 

o Troncos de pirámide (desenvolvemento e superficie). 

o Os poliedros regulares. Desenvolvemento dos poliedros regulares. 

o Cilindros (clases, desenvolvemento e superficie). 

o Conos (desenvolvemento e superficie). 

o Troncos de cono (desenvolvemento e superficie). 
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o A esfera (superficie). A esfera terrestre. 

o Unidades de volume. 

o Volume do ortoedro. 

o Volume do paralelepípedo. 

o Volume do prisma e do cilindro. 

o Volume da pirámide. 

o Volume do cono. 

o Volume da esfera. 

 

 Funcións e gráficas 

o As funcións e os seus elementos. 

o Crecemento e decrecemento. 

o Funcións dadas por táboas de valores. 

o Funcións de proporcionalidade. 

o Pendente dunha recta. 

o Funcións lineais. 

o Funcións constantes. 

 Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de 

valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

 Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e 

experimentación en casos prácticos. 

 Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción 

e interpretación de gráficas. 

 

 Estatística e probabilidade 

o Variables estatísticas. 

o Táboas de frecuencias. 

o Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de 

frecuencias. Diagrama de sectores. 

o Parámetros estatísticos: Moda. Mediana. Media. Desviación media. 

 

 

 

TERCEIRO CURSO 

 

CONTIDOS  

 

 Números 

o Números enteiros. 

o Números racionais. 

o Potenciación.            

o Raíces cadradas. 

o Números decimais. 

o Números racionais e irracionais. 

o Aproximacións e erros. Porcentaxes e intereses. 

o Progresións. Sucesións. 

o Progresións aritméticas e xeométricas. 

 

 Álxebra 

o Expresións alxébricas. 

o Monomios. 

o Polinomios. 

o Fraccións alxébricas. 

o Ecuacións e solucións. 

o Ecuacións de primeiro e de segundo grao. 

o Sistemas de ecuacións. 

o Ecuacións con dúas incógnitas. 

o Sistemas de ecuacións. 

o Métodos de resolución. 
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 Funcións e gráficas 

o Tendencias e continuidade. 

o Expresión analítica. 

o Funcións lineais 

o Función de proporcionalidade e =mx. 

o A función lineal e =mx + n. 

o Ecuación punto-pendente. 

o Forma xeral da ecuación dunha recta. 

 

 Xeometría 

o Ángulos na circunferencia. 

o Figuras semellantes. 

o Lugares xeométricos. 

o Áreas dos polígonos e das figuras curvas. 

o Transformacións xeométricas. 

o Simetrías axiais. 

 Composición de movementos. 

o Corpos xeométricos. 

o Áreas e volumes. 

o Xeometría da esfera. 

o Medidas sobre o globo terrestre. 

 

 -  Estatística e probabilidade 

o Poboación e mostra. 

o Variables estatísticas. 

o Táboas de frecuencias. 

o Gráficos e parámetros estatísticos. 

o Azar e probabilidade. Sucesos aleatorios e probabilidade. 

o Lei de Laplace. 

 

 

CUARTO CURSO 

 

CONTIDOS  

 

 Números 

o Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionais. 

o Representación de números na recta real. 

o Intervalos.             

o Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. 

o Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a 

notación e aproximación axeitadas en cada caso. 

o Expresión de raíces en forma de potencia. 

o Radicais equivalentes. 

o Comparación e simplificación de radicais. 

o Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos 

con potencias de expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos. 

o Utilización da calculadora para realizar operacións con calquera tipo de 

expresión numérica. 

o Cálculos aproximados. 

o Recoñecemento de situacións que requiran a expresión de resultados en 

forma radical. 

 

 Álxebra 

o Manexo de expresións literais. 

o Utilización de igualdades notables. 

o Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións. 
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o Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento 

mediante ecuacións e sistemas. 

o Resolución doutros tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de 

métodos gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos. 

o Interpretación gráfica. Formulación e resolución de problemas en 

diferentes contextos utilizando inecuacións. 

 

 Xeometría 

o Razóns trigonométricas. 

o Relacións métricas nos triángulos. 

o Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e razóns trigonométricas. 

o Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas 

métricos no mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 

o Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

 

 Funcións e gráficas 

o Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, 

gráfica ou expresión analítica. 

o Análise de resultados. 

o A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun 

intervalo. 

o Análise de distintas formas de crecemento en táboas, gráficas e 

enunciados verbais. 

o Funcións definidas a anacos. 

o Busca e interpretación de situacións reais. 

o Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cuadrática, de 

proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica. 

o Aplicacións a contextos e situacións reais. 

o Uso das tecnoloxías da información na representación, simulación e análise 

gráfica. 

 

 Estatística e probabilidade 

o Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. 

o Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

o Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. 

o Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de 

comunicación. Detección de falacias. 

o Representatividade dunha distribución pola súa media e desviación típica 

ou por outras medidas ante a presenza de descentralizacións, asimetrías e 

valores atípicos. 

o Valoración da mellor representatividade, en función da existencia ou non 

de valores atípicos. 

o Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar 

comparacións e valoracións. 

o Experiencias compostas. 

o Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto 

de casos e a asignación de probabilidades. 

o Probabilidade condicionada. 

o Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións 

relacionadas co azar. 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

CONTIDOS MINIMOS 1º ESO 

 

OS NÚMEROS NATURAIS 

• Operacións con números naturais.  
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POTENCIAS E RAÍCES 

• Potencias. 

• Potencias de base dez. 

• Operacións con potencias. 

 

DIVISIBILIDADE 

• A relación de divisibilidade. 

• Múltiplos e divisores. 

• Números primos e compostos. 

• Criterios de divisibilidade (2, 3 e 5). 

• Descomposición dun número nos seus factores primos. 

• Múltiplos comúns a varios números. 

• Divisores comúns a varios números. 

 

OS NÚMEROS ENTEIROS 

 

• O conxunto dos números enteiros. 

• Operacións con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división. 

 

OS NÚMEROS DECIMAIS 

• Significado das cifras decimais. 

• Os decimais na recta numérica. 

• Operacións con números decimais. 

 

O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

• As magnitudes e a súa medida. 

• O sistema métrico decimal.  

• Medida da lonxitude. 

• Medida do peso. 

 

AS FRACCIÓNS 

• Operacións con fraccións: suma, resta, producto e cociente. 

 

PROPORCIONALIDADE 

• Relación de proporcionalidade entre magnitudes. 

• Proporcionalidade directa. 

• Proporcionalidade inversa. 

 

ÁLXEBRA 

• Letras no canto de números. 

• Expresións alxébricas. Operacións. 

• Ecuacións. 

• Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

 

RECTAS E ÁNGULOS 

• Instrumentos de debuxo. 

• Rectas no plano. Mediatriz dun segmento. 

• Simetrías nas figuras planas. 

• Ángulos. Medición. Bisectriz. 

• Ángulos nos polígonos. 

• Ángulos na circunferencia. 

 

TRIÁNGULOS 

• Construcción. 

• Igualdade de triángulos. 

• Teorema de Pitágoras. 

 

CUADRILÁTEROS 
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• Clasificación: 

– Paralelogramos, rectángulos, cadrados, rombos, romboides, trapecios e trapezoides. 

– Características. 

 

POLÍGONOS REGULARES E CIRCUNFERENCIA 

• Elementos fundamentais dun polígono regular. Relacións. Simetría. Construcción. 

• Circunferencia e círculo. 

 

MEDICIÓNS: LONXITUDES E ÁREAS 

• Cálculo de áreas e perímetros de: 

– cadrado. 

– rectángulo. 

– rombo. 

– paralelogramos en xeral. 

– triángulo. 

 

TÁBOAS E GRÁFICAS 

• Coordenadas cartesianas. 

• Información mediante puntos. 

 

 

CONTENIDOS MINIMOS 2º ESO 

 

NÚMEROS ENTEIROS E DIVISIBILIDADE 

 

• Os conxuntos N e Z. 

– Operacións con enteiros. 

– Potencias de números enteiros. 

– Raíces de números enteiros. 

• A relación de divisibilidade: 

– Número primos e compostos. 

– Criterios de divisibilidade. 

– Descomposición en factores primos. 

– Mínimo común múltiplo de dous ou máis números. 

 

 

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL. SISTEMA SESAXESIMAL 

 

 

• O sistema de numeración decimal: 

– Ordenación de decimais. 

– Aproximacións e redondeos. 

– Operacións con decimais. 

 

 

FRACCIÓNS 

 

• Fraccións equivalentes. 

– Reducción de fraccións a común denominador. 

– Operacións con fraccións. 

– Problemas aritméticos con fraccións. 

– Os números racionais. 

– Operacións con potencias. 

 

 

PROPORCIONALIDADE 

 

• Razóns e proporcións. 

• Magnitudes directamente proporcionais. 
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• Magnitudes inversamente proporcionais. 

 

 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 

• Distintas formas de ver as porcentaxes. 

 

EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

 

• Utilidade da álxebra. 

• Monomios. 

• Polinomios. 

 

ECUACIÓNS 

 

 

• ¿Que é resolver unha ecuación? 

• Ecuacións: elementos e nomenclatura. 

• Transposición de termos. 

• Ecuacións con denominadores. 

• Método xeral para resolver ecuacións de primeiro grao. 

• Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 

 Ecuacións de segundo grao. 

 Resolución de problemas con ecuacións de segundo grao. 

 

 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

 

• Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

• Sistemas de ecuacións lineais. 

• Métodos para a resolución de sistemas lineais. 

 

SEMELLANZA 

 

• Figuras semellantes. 

• Planos, mapas e maquetas. 

• Cómo construír figuras semellantes. 

• Teorema de Thales. 

• Triángulos en posición de Thales. 

• Semellanza de triángulos. 

• Criterios de semellanza de triángulos. 

• Aplicacións da semellanza de triángulos. 

 

XEOMETRÍA DO ESPACIO. POLIEDROS 

 

• Elementos xeométricos no espacio. 

• Teorema de Pitágoras. Aplicacións en figuras espaciais. 

• Prismas (desenvolvemento e superficie). 

 

CORPOS DE REVOLUCIÓN 

 

• Cilindros (clases, desenvolvemento e superficie). 

 

MEDIDA DO VOLUME 

 

• Unidades de volume. 

• Volume do ortoedro. 

• Volume do paralelepípedo. 
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FUNCIÓNS 

 

• As funcións e os seus elementos. 

• Crecemento e decrecemento. 

 

ESTATÍSTICA 

 

• Variables estatísticas. 

• Táboas de frecuencias. 

• Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias. 

Diagrama de sectores. 

•   Parámetros estatísticos: Moda. Mediana. Media.  

 

  

     CONTIDOS MINIMOS 3º ESO 

 

NÚMEROS RACIONAIS E NÚMEROS IRRACIONAIS 

 

• Uso da calculadora. 

• Fraccións. 

• Decimais. 

• Conversión de fracción en decimal e viceversa. 

• Números racionais. 

 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS. PROPORCIONALIDADE 

 

• Problemas de proporcionalidade. 

• Reparticións proporcionais. 

• Mesturas. 

• Móbiles. 

• Porcentaxes. 

 

PROGRESIÓNS 

 

• Sucesións. 

• Progresións aritméticas. 

 

A LINGUAXE ALXÉBRICA 

 

• Expresións alxébricas: 

– Monomios. 

– Polinomios. 

– Fraccións alxébricas. 

– Identidades. 

 

ECUACIÓNS 

 

• Ecuación 

• Ecuacións de primeiro grao. 

 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 

• Ecuación con dúas incógnitas. 

• Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas: equivalencia, número de solucións. 

• Métodos de substitución, igualación e reducción. 

 

FIGURAS PLANAS 

 

• Ángulos. 
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• Triángulos: puntos e rectas notables. 

• Teorema de Pitágoras. 

• Cuadriláteros. 

• Polígonos en xeral. 

• Circunferencia. 

• Ángulos na circunferencia. 

• Áreas das figuras planas. 

 

FIGURAS NO ESPACIO 

 

• Poliedros: 

– Poliedros regulares. 

– Prismas. 

– Paralelepípedos. 

– Pirámides. 

– Troncos de pirámide. 

• Corpos de revolución: 

– Cilindros. 

– Conos. 

– Troncos de cono. 

– Esferas. 

 

TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS 

 

• Transformación xeométrica. 

• Movementos no plano. 

 

FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

 

• Elementos dunha función. 

• Variacións nunha función. 

• Tendencias. 

• Discontinuidades. Continuidade. 

 

FUNCIÓNS LINEAIS 

 

• Función de proporcionalidade. 

• Función afín. 

• Aplicacións prácticas. 

 

ESTATÍSTICA 

 

• Poboación e mostra. 

• Variables estatísticas. 

• O proceso que se segue en Estatística. 

• Confección dunha táboa de frecuencias. 

• Gráficos estatísticos. 

• Parámetros estatísticos: cálculo mediante táboas de frecuencias. 

 

AZAR E PROBABILIDADE 

 

• Sucesos aleatorios. 

• Probabilidade dun suceso. 

• Asignación de probabilidades a sucesos en experiencias regulares. 

• Lei de Laplace. 

• Frecuencias absoluta e relativa. 

• Lei fundamental do azar. 
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CONTIDOS MINIMOS 4º ESO 

 

O NÚMERO REAL 

 

• Intervalos e semirrectas. 

• Raíces. 

• Propiedades dos radicais. 

 

POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 

• División por x – a: regra de Ruffini. 

• Factorización dun polinomio. 

• Divisibilidade de polinomios. 

• Fraccións alxébricas. Simplificación. Operacións. 

 

ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

 

• Ecuacións de segundo grao. 

• Outros tipos de ecuacións. 

• Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 

• Inecuacións con unha e con dúas incógnitas. 

 

 

TRIGONOMETRÍA 

 

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. 

• Relacións fundamentais. 

• Resolución de triángulos. Estratexias da altura. 

 

 

XEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

• Vectores. Operacións. Coordenadas. 

• Aplicacións dos vectores: 

– Vector que une dous puntos. 

• Ecuacións da recta: paramétricas e implícita. 

• Distancia entre dous puntos. 

• Ecuación da circunferencia. 

 

FUNCIÓNS ELEMENTAIS I 

 

• Cómo se representan as funcións. 

• Definicións básicas. 

• Dominio de definición. 

• Discontinuidades. Continuidade. 

• Crecemento, decrecemento, máximos e mínimos. 

• Funcións lineais. Pendente. 

• Distintos tipos de funcións lineais. 

• Funcións definidas por fragmentos. 

 

FUNCIÓNS ELEMENTAIS II 

 

• Funcións cuadráticas. A parábola. 

• Funcións: 

– De proporcionalidade inversa. 

– Radicais. 

– Exponenciais. 

– Logarítmicas. 
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ESTATÍSTICA 

 

• Nocións básicas. 

• Táboas de frecuencias con datos agrupados. 

• Gráficas estatísticas. 

• Cálculo da media, , e da desviación típica, . Interpretación. 

• Medidas de posición. Cálculo. 

 

COMBINATORIA 

 

 

• Estratexias para contar agrupamentos. 

• Variacións e permutacións. 

• Combinacións. 

 

CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

• Sucesos seguro, probable, imposible. 

• Comportamento do azar.  

• Sucesos. Operacións. 

• Asignación de probabilidades. Lei de Laplace. 

• Experiencias compostas independentes e dependentes. 

• Diagrama en árbore. 

 

 

 

AVALIACIÓN 

 

Das competencias dos alumnos 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN (relacionados coas competencias básicas) 

 

PRIMEIRO CURSO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

-  Valora o sistema de numeración decimal como o máis útil para representar números. 

-  Coñece os algoritmos das operacións con números naturais. 

-  Entende que o uso de potencias facilita as multiplicacións de factores iguais. 

-  Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos. 

- Aplica os conceptos de múltiplo e divisor para o cálculo do máximo común divisor e do 

mínimo común múltiplo. 

-  Entende a necesidade de que existan os números enteiros. 

-  Opera con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas. 

-  Sabe describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos. 

-  Opera números decimais como medio para resolver problemas. 

-  Domina as unidades do Sistema Métrico Decimal e as relacións entre elas. 

-  Opera con distintas unidades de medida. 

-  Distingue entre os distintos significados das fraccións. 

-  Resolve problemas axudándose do uso das fraccións. 

-  Opera fraccións con suficiencia. 

- Coñece as diferenzas entre proporcionalidade inversa e directa, e opera segundo o 

caso. 

-  Domina o cálculo con porcentaxes. 

-  Traduce enunciados a linguaxe alxébrica. 

-  Resolve problemas mediante ecuacións. 

-  Coñece as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas 

xeométricos. 
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-  Sabe aplicar o concepto de simetría para a resolución de problemas. 

-  Coñece e recoñece os distintos tipos de figuras planas e espaciais. 

- Domina os métodos para calcular áreas e perímetros de figuras planas como medio 

para resolver problemas xeométricos. 

-  Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas. 

-  Coñece os conceptos estatísticos e probabilísticos para poder resolver problemas. 

 

 

 

SEGUNDO  CURSO 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

-  Entende que o uso de potencias facilita os cálculos. 

-  Valora o uso de potencias para representar números grandes ou pequenos. 

-  Aplica os conceptos de múltiplo e divisor para o cálculo do máximo común divisor e do 

mínimo común múltiplo. 

-  Entende a necesidade de que existan os números enteiros. 

-  Opera con suficiencia números enteiros como medio para a resolución de problemas. 

-  Sabe describir un número decimal e distinguir entre os seus distintos tipos. 

-  Opera números decimais como medio para resolver problemas. 

-  Opera con distintas unidades de medida. 

-  Distingue entre os distintos significados das fraccións. 

-  Resolve problemas axudándose do uso das fraccións. 

-  Opera fraccións con suficiencia. 

- Coñece as diferenzas entre proporcionalidade inversa e directa, e opera segundo o 

caso. 

-  Domina o cálculo con porcentaxes. 

-  Traduce enunciados a linguaxe alxébrica. 

-  Resolve problemas mediante ecuacións. 

- Coñece as características dos ángulos como ferramenta para resolver problemas 

xeométricos. 

-  Sabe aplicar o concepto de simetría para a resolución de problemas. 

-  Coñece e recoñece os distintos tipos de figuras planas e espaciais. 

- Domina os métodos para calcular áreas, perímetros e volumes de figuras planas e 

espaciais como medio para resolver problemas xeométricos. 

-  Sabe resumir conxuntos de datos en táboas e gráficas, e pode interpretalos. 

-  Coñece os conceptos estatísticos e probabilísticos para poder resolver problemas. 

 

 

 

TERCERO  CURSO 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

- Entende as diferenzas entre distintos tipos de números e sabe operar con eles. 

- Opera con distintos tipos de números. 

- Aproxima números como axuda para a explicación de fenómenos. 

- Utiliza porcentaxes para resolver problemas. 

- Domina os conceptos de progresións para poder resolver problemas numéricos. 

- Domina o uso da linguaxe alxébrica como medio para modelizar situacións 

matemáticas. 

- Sabe resolver ecuacións como medio para resolver multitude de problemas 

matemáticos. 

- Sabe resolver graficamente sistemas de ecuacións. 

- Domina os distintos métodos de resolver sistemas de ecuacións lineais. 

- Domina todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa 
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representación gráfica. 

- Entende qué implica a linealidade dunha función entendendo esta como unha 

modelización da realidade. 

- Domina todos os elementos da xeometría plana para poder resolver problemas. 

- Domina as translacións, os xiros, as simetrías e a composición de movementos como 

medio para resolver problemas xeométricos. 

- Domina os elementos da xeometría do espazo como medio para resolver problemas. 

- Sabe elaborar e analizar estatisticamente unha enquisa utilizando todos os elementos e 

conceptos aprendidos nesta unidade. 

- Domina as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de 

problemas. 

 

 

 

CUARTO  CURSO 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

-  Emprega convenientemente, nas súas argumentacións habituais, distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...). 

-  Estima e calcula expresións numéricas empregando estratexias persoais de cálculo 

mental, escrito ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de prioridade e 

facendo uso adecuado dos signos e paréntese. 

-  Identifica, relaciona, ordena e representa graficamente os números reais e utilízaos en 

actividades relacionadas co seu contorno cotián, elixe as notacións axeitadas, e dá significado 

ás operacións e procedementos que utiliza na resolución dun problema, comparando e 

valorando os resultados obtidos de acordo co enunciado. 

-  Calcula e simplifica expresións numéricas racionais e irracionais e utiliza a calculadora 

científica nas operacións con números reais, expresados en forma decimal ou en notación 

científica, aplicando as regras e as técnicas de aproximación axeitadas a cada caso. 

-  Resolve expresións numéricas combinadas utilizando as regras e propiedades básicas 

da potenciación e a radicación para operar, simplificar e relacionar potencias de expoñente 

fraccionario e radicais. 

-  Recoñece e utiliza as formas de expresar un intervalo e a súa representación na recta 

real. 

-  Utiliza con destreza o facto de conversión, a redución á unidade, a regra de tres, as 

porcentaxes, taxas e intereses para resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 

-  Utiliza as técnicas e os procedementos básicos do cálculo alxébrico para simplificar 

expresións alxébricas nas que interveñan as operacións elementais de polinomios, para 

factorizar polinomios sinxelos e para resolver ecuacións de primeiro e segundo grao, sistemas 

de ecuacións lineais ou non lineais con dúas incógnitas e inecuacións cunha ou dúas 

incógnitas. 

-  Resolve problemas sinxelos utilizando métodos numéricos ou alxébricos, que se baseen 

na utilización de fórmulas coñecidas ou na formulación e resolución de ecuacións de primeiro 

ou segundo grao, de sistemas de ecuacións lineais ou non lineais ou de inecuacións cunha ou 

dúas incógnitas. 

-  Utiliza a relación de proporcionalidade xeométrica para obter figuras semellantes a 

outras e calcula as dimensións reais de figuras planas a partir da súa representación en mapas 

ou planos, facendo un uso axeitado das escalas numéricas ou gráficas, como relación entre 

medidas reais e representadas. 

-  Efectúa medicións indirectas utilizando os coñecementos sobre semellanza e relaciona 

lonxitudes e áreas de figuras semellantes. 

-  Utiliza as razóns trigonométricas elementais para resolver problemas trigonométricos 

de contexto real e, nos casos en que sexa necesario, utiliza a calculadora científica. 

-  Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores e 

utilízaas para calcular a distancia entre dous puntos ou o módulo dun vector. 

 

 

Procedementos e instrumentos de cualificación        
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Valoramos:  

• Actitude na clase e ante a materia: asistencia regular, interese, participación activa e 

positiva, puntualidade e coidado do material didáctico. 

• Realización das tarefas, tanto en clase como en casa. Realización de exercicios na 

pizarra. Cuaderno limpo, ordeado e o día. 

• Controles periódicos sobre os contidos traballados e controles de avaliación. 

 

Configuración da nota de cada avaliación: 

 

• Durante a avaliación faranse controles e un exame de avaliación (E). 

Mc es la media aritmética de los controles. 

 

        Mc  +  E 

 M=                       , media aritmética da media dos controles e do examen de 

             2            avaliación. 

 

• Para poder aprobar, e necesario: 

1. Facer os exames. 

2. E ≥ 3 . 

 

 

 Nota de avaliación: 90% de M + Actitude. 

 

Recuperación: 

• Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa deberán realizar un exame de 

recuperación en xuño. 

• Se a nota dalgunha avaliación fose inferior a 4 suspenderase a asignatura. 

 

Nota final: 

• Alumno con todas as avaliacións aprobadas: 

Farase unha media das notas de cada avaliación e terase en conta: 

- o progreso do alumno e o traballo desenrrolado ao longo de todo o curso. 

• Alumno con algunha avaliación suspensa: 

- Terá que presentarse a un exame de recuperación en xuño e a nota obtida será a que 

posteriormente se tomará para facer a media. 

- Se a nota dalgunha avaliación fose inferior a 4 suspenderase a asignatura. 

• Para aprobar a asignatura a media deberá ser igual ou superior a 5. 

• Os alumnos que suspendan a asignatura, poderán recuperala en septembro mediante 

un exame de recuperación de toda a materia explicada durante o curso. 

 

 

 

Música 
 

 

CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e 

artística en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, 

comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de 

experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, 

épocas e estilos. Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer elementos para 

a elaboración de suizos fundamentados respecto das distintas manifestacións musicais, 

establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico os que 

se circunscribe cada obra. 

Colabora ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal, 

mediante o traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A 
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interpretación e a composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha 

planificación previa e de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra 

banda, naquelas actividades relacionadas especialmente coa interpretación musical, 

desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, a responsabilidade, a 

autocrítica e a autoestima, sendo estes factores clave para a adquisición desta competencia. 

Non pode esquecerse tampouco que a organización e realización de actividades musicais no 

centro escolar require a utilización de habilidades sociais para traballar en equipo co fin de 

levar a cabo un proxecto común: poñerse no lugar doutro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un ben común. 

A música contribúe tamén á competencia social e cidadá. A participación en actividades 

musicais e de movemento de distinta índole, especialmente as relacionadas coa interpretación 

e creación colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de 

habilidades para relacionarse cos demais. A participación en experiencias colectivas, musicais e 

de movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar 

as súas propias accións coas doutros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución 

dun resultado. 

A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do 

presente, favorece a comprensión de diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en 

que vivimos, fomentando a valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva 

fusión de estilos e culturas que se está a realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza 

incesante da música nas nosas vidas, sobre o uso que dela se fai na publicidade e noutros 

medios como elemento de manipulación emotiva, e sobre o seu papel na economía e na 

creación de novas profesións, desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento do tratamento da 

información e da competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo da música 

posibilita o coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os distintos 

formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son 

relacionados, entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 

Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 

autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. 

Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co 

tratamento da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración o uso 

de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 

A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a 

aprender, potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e 

autónoma como a atención, a concentración e a memoria, á vez que desenvolve o sentido da 

orde e da análise. 

Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, do mesmo xeito 

que outras áreas, a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso dun 

vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe 

verbal e coa valoración do enriquecemento que a dita interacción xera. 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

a música realiza a súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando 

sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de 

xerar hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da 

música ou co uso correcto da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados 

musicais óptimos, senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento 

desta competencia. 

A música contribúe á competencia matemática poñendo en evidencia a necesidade do 

manexo de principios matemáticos para a comprensión dos elementos básicos da linguaxe 

musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, o timbre ou as agrupacións dos sons 

en distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas 

matemáticas e a física correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e 

a fractal. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

Obxectivos Xerais de Etapa 
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O ensino da Música nesta etapa terá como obxectivo contribuír a desenvolver nos 

alumnos e alumnas as capacidades seguintes: 

Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical que permitan a súa análise e 

interpretación.  

Adquirir as capacidades necesarias para poder elaborar e recrear ideas musicais 

mediante o uso da voz e dos instrumentos, co fin de enriquecer las as súas posibilidades de 

expresión. 

Desenvolver a capacidade de análise de obras musicais como exemplo da creación 

artística e do patrimonio cultural, comprendendo o seu uso social e as súas intencións 

expresivas. 

Aprender a utilizar diversas fontes de información para o coñecemento, goce e 

apreciación musical.  

Adquirir o vocabulario que permita explicar de forma oral e escrita os procesos musicais 

e establecer valoracións propias. 

Fomentar a audición activa e consciente de obras musicais como fonte de 

enriquecimiento cultural e de pracer persoal, con vistas a favorecer a ampliación e 

diversificación dos seus gustos musicais. 

Participar en actividades musicais, tanto dentro como fose do aula, individual e 

grupalmente, con actitude aberta, interesada e respetuosa. 

Coñecer as diferentes manifestacións musicais a través da historia e a súa significación 

no ámbito artístico e sociocultural. 

Introducirse na utilización das novas tecnoloxías para a reprodución, transmisión e 

grabación do fenómeno musical. 

 

 

Obxectivos de nivel 

 

Obxectivos 2º ESO 

 

 Coñecer, definir e diferenciar as calidades do son, e a súa representación musical.  

 Saber identificar o pulso dunha obra musical.  

 Coñecer os elementos que interveñen na composición dunha melodía.  

 Saber identificar o movemento e o carácter dunha obra, e coñecer a súa 

representación na partitura.  

 Clasificar e distinguir os instrumentos musicais.  

 Clasificar a voz e coñecer os distintos tipos de voces.  

 Coñecer as familias de instrumentos da orquesta.  

 Distinguir o son do ruído e do silencio.  

 Clasificar e distinguir os xéneros musicais.  

 Coñecer e a música popular e a música étnica.  

 Coñecer e saber distinguir as formas musicais simples.  

 Compoñer unha obra musical utilizando correctamente os elementos da escritura 

musical traballados.  

 Escoitar dúas obras musicais relacionadas cun mesmo contido.  

 Establecer paralelismos entre audicións de distinta época e estilo. 

 Expresarse musicalmente a través da voz e instrumentos.  

 Coñecer a tonalidad e distinguir os seus elementos formativos.  

 Saber identificar a subdivisión binaria ou ternaria do pulso nunha obra musical.  

 Coñecer a síncopa e o contratiempo, e advertir os efectos rítmicos que provocan.  

 Coñecer e saber distinguir as agrupacións orquestais e as agrupacións de cámara.  

 Clasificar e distinguir as agrupacións vocais.  

 Coñecer e saber apreciar as agrupacións, os instrumentos e as danzas populares da 

nosa comunidade.  

 Coñecer e valorar os instrumentos antigos.  

 Coñecer e saber distinguir a forma roldou e tema con variacións, fuga e sonata.  

 Identificar as características da música escénica e coñecer as súas principais 

manifestacións.  

 Coñecer e saber distinguir as texturas musicais.  



473 

 

 Recoñecer a relación dos medios de comunicación, a publicidade e as novas 

tecnoloxías co campo musical.  

 Coñecer a evolución da música moderna desde as súas orixes ata a década dos 90, 

identificar as características dos seus distintos movementos musicais e coñecer os seus 

compositores e intérpretes máis importantes.  

 Compoñer unha obra musical, utilizando correctamente os elementos da escritura 

musical traballados.  

 Escoitar dúas obras musicais relacionadas cun mesmo contido.  

 Establecer paralelismos entre audicións de distinta época e estilo.  

 Expresarse musicalmente a través da voz e instrumentos. 

 

 

Obxectivos 3ºESO 

 

 Coñecer a evolución da música desde o medioevo ata os nosos días.  

 Situar cada estilo no contexto social no que se desenvolve.  

 Identificar as características dos distintos estilos da música.  

 Recoñecer as características e as formas máis importantes da música vocal.  

 Recoñecer as características e as formas máis importantes da música instrumental.  

 Identificar os instrumentos musicais máis representativos de cada periodo histórico así 

como as agrupacións máis importantes.  

 Coñecer diferentes estilos da música actual.  

 Escoitar obras musicais relacionadas cun mesmo contido. 

 Establecer paralelismos entre audicións de distinta época e estilo.  

 Recoñecer o emprego de diferentes técnicas, recursos compositivos, e innovacións 

musicais a través da historia.  

 Expresarse musicalmente a través da voz e instrumentos. 

 Todos os obxectivos vistos no curso anterior. 

 

 

Obxectivos 4º ESO 

 

 Recoñecer a relación dos medios de comunicación e as novas tecnoloxías co campo 

musical. 

 Compoñer e manipular unha obra musical sinxela utilizando medios informáticos. 

 Distinguir e recoñecer as características da música popular urbana, a súa orixe e a súa 

situación actual. 

 Coñecer a orixe e a evolución do jazz e identificar as características básicas dos seus 

diferentes estilos e fusións. 

 Identificar a través da audición, a música tradicional e a chamada música culta. 

 Coñecer a evolución da música española desde o medioevo ata os nosos días. 

 Situar cada estilo musical no contexto histórico-social no que se desenvolve. 

 Identificar as características dos distintos estilos musicais mediante a audición. 

 Coñecer o folklore das diferentes comunidades autónomas de España: canción e 

danza. 

 Identificar as características comúns da música tradicional mediante a audición de 

diferentes exemplos musicais. 

 Recoñecer os instrumentos máis utilizados na música tradicional española. 

 Coñecer a linguaxe musical utilizado no folklore doutras culturas do resto do mundo: 

Iberoamérica, África, Afastado Oriente... 

 Identificar as características da música tradicional en diferentes zonas do mundo 

mediante a audición. 

 Expresarse musicalmente mediante a voz e/ou instrumentos. 

 Todos os obxectivos vistos nos cursos anteriores. 

 

 

CONTIDOS 

 

Contidos 
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2º Curso da ESO 

 

A LINGUAXE DA MÚSICA. 

 

 Os parámetros do son: o son como materia prima da música e o son como 

fenómeno físico. 

o Son, ruído e silencio. A produción, transmisión e percepción do son. 

o Calidades do son. 

o Interiorización dos diferentes parámetros do son a partir de exercicios e xogos 

adecuados. 

o Realización de exercicios de apreciación e localización sonora. 

 

 Representación gráfica da música. 

o Elementos básicos da linguaxe musical e a súa función: a escritura musical: 

pentagrama, claves, notas e figuras. As alteracións. Introdución á lectura en 

clave de fa en cuarta, empregando instrumental escolar adecuado. 

o Profundización, a través da práctica, no coñecemento da linguaxe musical. 

o Audición, interpretación e recoñecemento dos elementos coñecidos da linguaxe 

musical. 

o Signos que afectan á intensidade e aos matices. 

o Lectura musical directa na interpretación vocal e instrumental, tanto 

individualmente como en formacións diversas (vocales, instrumentales, ou 

vocal-instrumentales), con ou sen movemento asociado. 

 

 ritmo. 

o ritmo: definición e tipos (libre, rítmico e métrico.).  

o Coeficientes do ritmo: pulso, acento, ritmo e subdivisión; interiorización a partir 

da práctica. 

o compás: práctica vocal, instrumental eou de movemento sobre compases 

simples de ritmo binario e terciario. 

o tempo: signos e expresións que modifican a velocidade. 

 

 A melodía. 

o Ton e semitono; Intervalos: definición e clasificación. 

o Liña melódica, frase. Escalas maior e menor. 

o Matices: términos básicos de abreviaciones. 

o Recoñecemento na práctica musical, así como ante a audición, dos elementos 

rítmico-melódicos coñecidos, e a súa representación na linguaxe musical. 

o As escalas e a súa relación coa tonalidad e a modalidade: construción de escalas 

de tipología diversa. 

 

 A harmonía. 

o Consonancia e disonancia. 

o acorde. Construción de acordes elementais. 

o A tonalidad: apreciación a través da práctica vocal e instrumental de modos, 

escalas e tonalidades. 

o Recoñecemento auditivo das funcións tonales básicas, modo, consonancias e 

disonancias, así como da existencia de cadencias, a través da audición e a 

ejecución musical, vocal e instrumental, de conxunto. 

o A textura. A horizontalidad e a verticalidad. Monodia; homofonía e melodía 

acompañada; polifonía e contrapunto. 

 

 Procedementos compositivos e formas de organización musical. 

o Recoñecemento dos elementos formais máis elementais ante a audición e a 

ejecución musical, ben sexa vocal, instrumental ou de movemento. 

o A forma: células, motivos, frases. Recoñecemento e diferenciación ante a 

ejecución e a audición. 

o Formas básicas: canon, lied, etc. 
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o Introdución ás formas complexas: roldou, sonata, variación, etc. 

 

 

A VOZ E OS INSTRUMENTOS. 

 

 A voz. 

o A voz na música: posibilidades de comunicación e expresión. 

o Calidades e tipos vocales. Coñecemento e análise das formas básicas do 

repertorio vocal, apoiado pola audición e o seguimiento de partituras eou 

outras representacións gráficas. 

o Agrupacións corales: tipos e repertorio. 

o Interpretación de cancións, a capella ou con acompañamiento de instrumental 

escolar eou polifónico, con atención aos seus elementos constitutivos (ritmo, 

melodía, harmonía, forma) e interpretativos (fraseo e expresión). 

o A canción popular, con especial atención á galega de ritmo métrico e libre sobre 

escalas diversas. 

o Improvisación e composición vocal. 

o teatro lírico. 

 

 Os instrumentos. 

o Os instrumentos como medio de expresión musical: clasificación dos 

instrumentos orquestales segundo a mecánica de produción do son. Tipología, 

familia, grupo e subgrupo. 

o Recoñecemento visual e auditivo dos grupos instrumentales orquestales, así 

como dos instrumentos propios da música popular galega: posibilidades 

técnicas e de ejecución. 

o Agrupacións instrumentales populares de Galicia e máis representativas do 

Estado español. Formacións máis características da música étnica. 

o Interpretación individual ou grupal, empregando o instrumental escolar, con 

vistas a acompañar o canto, o movemento ou a outros instrumentos, así como 

con vistas á adquisición de repertorio de obras de orixe variada. 

o Improvisación e composición instrumental. 

 

 

A MÚSICA NA CULTURA E A SOCIEDADE. 

 

 Xéneros musicais na cultura occidental. 

o Música relixiosa e profana. 

o Música vocal e instrumental. 

o A música e o teatro. 

o A música e a danza: estilos e tipos de danzas básicas (populares, históricos e de 

salón). O ballet. 

o A música e as artes plásticas: coñecemento dalgunhas representacións musicais 

nas artes plásticas. 

 

 A música tradicional. 

o Manifestacións vocales e instrumentales da música popular de Galicia. 

Organología. 

o Achegamento á música doutras culturas: situación da audición ou 

interpretación en coordenadas xeográficas aproximadas. 

 

 A música na actualidade. 

o Aproximación ás correntes xuvenís da música actual; organología. 

o Música popular urbana e tradicional. 

o Interpretación vocal eou instrumental de obras adecuadas. 

 

 Introdución á presenza da música noutras manifestacións artísticas: 

o A música no cine. 

o Audición activa e visualización de espectáculos onde se interpreten obras 



476 

 

musicais representativas, apoiadas pola realización de actividades 

globalizadoras. 

 

 

 

Contidos en 3º da ESO 

 

AS ORIXES DA MÚSICA OCCIDENTAL. MÚSICA MONÓDICA E POLIFÓNICA. 

 

 A música na Idade Media. 

 A música monódica: o canto gregoriano e os trobadores. 

 A lírica galaico-portuguesa. 

 Práctica vocal eou instrumental eou instrumental de obras monódicas adecuadas 

ao nivel do grupo. 

 Escoita activa de obras representativas deste período apoiada en partituras ou 

noutra representacións gráficas. 

 As orixes da polifonía. 

 

 A música no Renacimiento. 

 A polifonía relixiosa e profana do Renacimiento. 

 A música instrumental do Renacimiento. 

 Práctica vocal, instrumental eou de movemento de obras renacentistas 

apropiadas. 

 Escoita activa de obras representativas deste período apoiada en partituras ou 

noutras representacións gráficas. 

 

O BARROCO MUSICAL. 

 

 A música ao servizo da relixión e da monarquía. Os músicos no Barroco. 

 A música vocal profana: as orixes da ópera. A música e a relixión: oratorio, 

cantata e paixón. 

 Formas instrumentales barrocas: suite, sonata, concerto. 

 Escoita activa de obras vocales e instrumentales representativas, apoiada en 

partituras ou noutras representacións gráficas. 

 Ejecución, co instrumental do aula, de fragmentos de obras barrocas. 

 A improvisación como recurso á hora de interiorizar os diferentes elementos 

formais, técnicos eou estilísticos da época. 

 

MÚSICA E MÚSICOS DO CLASICISMO AO ROMANTICISMO. 

 

 Formas instrumentales do Clasicismo: sonata, sinfonía e concerto. 

 Os músicos no Clasicismo. 

 A música sinfónica no Romanticismo: a sinfonía. A música programática. O poema 

sinfónico. 

 A música de cámara. O piano romántico. O lied. 

 Os músicos no Romanticismo. 

 Escoita activa de obras vocales e instrumentales representativas destes períodos, 

apoiada en partituras ou noutras representacións gráficas. 

 Teatro musical do Clasicismo ao Romanticismo. 

 Escoita activa e visualización de fragmentos de obras representativas da evolución 

do teatro musical na época estudada. 

 Ejecución, co instrumental do aula, de fragmentos de obras clásicas e románticas. 

 

A MÚSICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÁNEA. 

 

 Movementos musicais no cambio de século: Impresionismo, Nacionalismos. 

 A música do século XX ata a 2ª Guerra Mundial: Neoclasicismo, Dodecafonismo. 

 As correntes musicais logo da 2ª Guerra Mundial. Incidencia das novas 

tecnoloxías. 
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 Estudo dos diferentes movementos musicais do século XX, a través da análise de 

audiciones apoiado en partituras ou noutras representacións gráficas. 

 Profundización nalgunhas correntes da segunda metade do século, por medio de 

pequenas creacións dirixidas, nas que se utilicen elementos distintivos deste 

período (diversos grados de aleatoriedad, son gravado...). 

 

MÚSICA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

 Son gravado. 

 A música no cine, radio e televisión. 

 

 

Contidos en 4º ESO. 

 

MÚSICA, IMAXE E TECNOLOXÍA. 

 

 A electrónica e a informática aplicadas á música. 

o Instrumentos electrónicos. 

o Coñecementos básicos de programas informáticos de aplicación na creación 

musical. 

 

 A música do cine, radio, televisión e publicidade. 

o Funcións da música no cine. Evolución da música cinematográfica. A B.S.O. 

o Visualización de fragmentos de películas representativas das diferentes 

funcións da música no cine. 

o A música na radio e na televisión. 

o Función da música na publicidade. Análise das funcións da música na 

publicidade estática e dinámica por medio da observación e do estudo de 

diferentes anuncios. 

 

MÚSICA POPULAR URBANA, A MÚSICA TRADICIONAL E A MÚSICA CHAMADA CULTA. 

 Diferenzas conceptuais entre a música popular urbana, a música tradicional e a 

música chamada culta. 

 A orixe da música popular urbana: o salón, o teatro e as variedades. 

 Jazz: orixe, evolución e difusión. Organología. Correntes máis destacadas. 

 Movementos da música popular urbana. A música popular xuvenil: aspectos 

estéticos e sociolóxicos. 

 Análise das obras pertencentes á música popular urbana, fundamentado na 

audición e apoiado en partituras ou noutras representacións gráficas. 

 

 

A MÚSICA ESPAÑOLA. 

 

 A música na Idade Media e no Renacemento. 

o Os polifonistas do Renacimiento. A música profana: villancicos e romances. 

o Ejecución vocal eou instrumental de obras medievais eou renacentistas. 

 

 Barroco: teatro musical, música relixiosa e civil. 

o Música e sociedade na España dos séculos XIX e XX: a zarzuela. 

o Análise de obras de diferentes períodos, fundamentado na audición e apoiado 

en partituras eou noutras representacións gráficas. 

 

A MÚSICA TRADICIONAL EN ESPAÑA. 

 

 As tradicións musicais en España: influencia e diversidad. 

 A música tradicional en Galicia: a danza e a súa música, o canto. 

 Interpretación grupal de repertorio vocal e instrumental, con ou sen movemento 

asociado. 

 A música tradicional no resto do Estado Español: a danza e a súa música. O 
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canto. Os instrumentos populares. 

 

MÚSICAS DO MUNDO. 

 

 Folklore, etnomusicología e antropología da música. 

 A música tradicional e popular en Iberoamérica. 

 A música indígena. 

 Influencias da música hispana. 

 Escoita activa de obras populares iberoamericanas. 

 Interpretación de obras vocales eou instrumentales pertencentes á música 

iberoamericana. 

 A música doutras culturas: África e Extremo Oriente. 

 A música en África. A música no Islam. A música no África negra. 

 Interpretación de pezas vocales eou instrumentales representativas destas 

culturas. 

 Escoita activa de obras populares de África e Extremo Oriente.  

 

 

Contidos mínimos 

 

2º Curso da ESO 

 

 Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe técnica apropiado ao referirse a eles. 

 Distinguir e saber analizar os elementos que se utilizan na representación gráfica 

da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; 

duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, intervalos, etc.). 

 Identificar a subdivisión binaria ou ternaria do pulso nunha obra musical. 

 Coñecer a síncopa e o contratiempo, e advertir os efectos rítmicos que provocan. 

 Recoñecer e aplicar os elementos rítmicos-melódicos básicos a través da lectura, 

a interpretación e a audición de pequenas obras, ou ben de fragmentos musicais. 

 Intervir nas actividades de interpretación musical (vocal, instrumental ou de 

movemento) adaptando a súa expresión ao conxunto e respectando as normas 

básicas de actuación. 

 Analizar e comprender os conceptos de monodía e polifonía e recoñecer, a través 

da audición, estes tipos de textura e as formas máis sinxelas de construción 

musical. 

 Coñecemento de a tonalidad e distinguir os seus elementos formativos. 

 Clasificar os distintos instrumentos musicais, e as agrupacións instrumentais. 

 Clasificar e distinguir a voz humana, e as agrupacións vocais.  

 Diferenciar as sonoridades e a forma dos instrumentos orquestales así como dos 

pertencentes á tradición musical de Galicia, e as tesituras de voz máis comúns. 

 Reconocer as obras musicáis vistas nas clases. 

 Coñecemento e distinción dos xéneros, formas e texturas musicais máis 

importantes.  

 Recoñecemento da relación dos medios de comunicación, a publicidade e as novas 

tecnoloxías co campo musical.  

 Coñecemento da evolución da música moderna. 

 Establecemento de paralelismos entre audicións de distinta época e estilo. 

 Coñecemento e apreciación das agrupacións, os instrumentos e as danzas 

populares da nosa comunidade. 

 Recoñecemento da relación dos medios de comunicación, a publicidade e as novas 

tecnoloxías co campo musical. 

 

3º Curso da ESO 

 

 Tódolos acadados en 2º curso e ademais: 

 Coñecemento de a evolución da música desde a Antigüedade ata os nosos días.  
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 Situación de cada estilo no contexto social no que se desenvolve.  

 Identificación das características dos distintos estilos da música. 

 Recoñecemento das características e as formas máis importantes da música vocal 

ao longo da historia. 

 Recoñecemento das características e as formas máis importantes da música 

instrumental ao longo da historia. 

 Identificación dos instrumentos musicais máis representativos de cada periodo 

histórico así como as agrupacións máis importantes. 

 Coñecemento dos diferentes estilos da música actual. 

 Escoita e identificación de obras musicais relacionadas cun mesmo contido. 

 Establecemento de paralelismos entre audicións de distinta época e estilo.  

 Recoñecemento do emprego de diferentes técnicas, recursos compositivos, e 

innovacións musicais a través da historia. 

 Expresión musical a través da voz e instrumentos. 

 Coñecemento das novas tecnoloxías aplicadas á música, cine, televisión. 

Recoñecemento dos novos instrumentos electrónicos. 

 

4º Curso da ESO 

 

 Tódolos acadados en 2º e 3º curso e ademais: 

 Recoñecemento da relación dos medios de comunicación e as novas tecnoloxías 

co campo musical. 

 Composición e manipulación dunha obra musical sinxela utilizando medios 

informáticos. 

 Distinción e coñecemento das características da música popular urbana, a súa 

orixe e a súa situación actual. 

 Coñecemento da orixe e a evolución do jazz e identificación das características 

básicas dos seus diferentes estilos e fusións. 

 Identificación a través da audición, a música tradicional e a chamada música 

culta. 

 Coñecemento da evolución da música española desde o medievo ata os nosos 

días. 

 Situación de cada estilo musical no contexto histórico-social no que se 

desenvolve. 

 Identificación as características dos distintos estilos musicais mediante a audición. 

 Coñecemento o folklore das diferentes comunidades autónomas de España: 

canción e danza. 

 Identificación das características comúns da música tradicional mediante a 

audición de diferentes exemplos musicais. 

 Recoñecemento dos instrumentos máis utilizados na música tradicional española. 

 Coñecemento da linguaxe musical utilizado no folklore doutras culturas do resto 

do mundo: Iberoamérica, África, Afastado Oriente... 

 Identificación as características da música tradicional en diferentes zonas do 

mundo mediante a audición. 

 Coñecementos básicos da teoría musical como: tonalidades, formación de 

distintos tipos de escalas, intervalos, compases, etc. 

 Participación nas actividades de práctica musical que se realizan na clase tanto a 

nivel grupal como individual: canto das cancións propostas no aula, tocar 

instrumentos, etc. 

 Coñecer a anatomía e fisiología da voz. Medidas de higiene. Clasificación das 

voces. Tipos de respiración, etc. 

 Coñecementos básicos da historia del Rock-Pop. Identificación das características 

comúns desta música mediante a audición de diferentes exemplos musicais. 

 

 

 

AVALIACIÓN 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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Nos diferentes grupos da ESO os alumnos serán avaliados a partir dos seguintes 

procedementos: 

Seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución. Partiremos sempre 

dunha avaliación inicial que nos permita avaliar o seu esforzo e progreso na materia. Ademais 

teremos en conta algúns dos seguintes indicadores, en función dos grupos e profesores: 

O traballo individual  realizado polo alumno, a través da observación do caderno da 

materia que será revisado periodicamente polo profesor sobre todo no grupo de 2º de ESO. 

A realización de actividades e propostas de traballo sobre as cuestións de cada tema, e 

de repaso do mesmo, que serán recollidas e avaliadas como nota de aula. Ó menos intentarase 

avaliar unha proposta por tema. 

O control diario, oralmente ou escrito, do aprendizaxe dos alumnos, que quedarán 

constatados polo profesor no seu caderno de notas. 

A actitude do alumno cara a materia, o seu interese, participación e comportamento. 

Tomaremos como indicadores, o seu comportamento, as súas intervencións voluntarias, o seu 

cumprimento na realización das tarefas fixadas... De todo elo o profesor tomará nota no seu 

caderno.  

As probas de avaliación, nas que se repartirá a materia de cada trimestre. Conterán 

cuestións vistas nas clases, teóricas e prácticas, que se traballaron durante as clases. Na folla 

de cuestións irá sempre indicada a puntuación de cada exercicio. 

Actividades do Proxecto Lector, a lectura dos textos obrigatoria, a realización das súas 

actividades e o proxecto de investigación. 

Se o profesor o considera oportuno, realizarase unha proba de recuperación por 

avaliación.  

Unha proba final en Xuño coas avaliacións que teña pendentes.  

Unha proba extraordinaria en Setembro, para  os alumnos que acaden unha cualificación 

negativa na avaliación ordinaria de Xuño. É de toda a materia. 

 

 

Criterios de avaliación. 

 

Cristerios de avaliación en 2º ESO 

 

Ter a capacidade de:  

 

 Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe técnica apropiado ao referirse a eles. 

 Distinguir e saber analizar os elementos que se utilizan na representación gráfica 

da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; 

duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, intervalos, etc.). 

 Identificar a subdivisión binaria ou ternaria do pulso nunha obra musical. 

 Coñecer a síncopa e o contratiempo, e advertir os efectos rítmicos que provocan. 

 Recoñecer e aplicar os elementos rítmicos básicos a través da lectura, a 

interpretación e a audición de pequenas obras, ou ben de fragmentos musicais. 

 Apreciar e distinguir os esquemas rítmico-melódicos, así como os elementos 

armónicos básicos empregados na creación musical. 

 Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os 

modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

 Compoñer unha obra musical, utilizando correctamente os elementos da escritura 

musical traballados.  

 Intervir nas actividades de interpretación musical (vocal, instrumental ou de 

movemento) adaptando a súa expresión ao conxunto e respectando as normas 

básicas de actuación. 

 Expresarse musicalmente a través da voz e dos instrumentos.  

 Analizar e comprender os conceptos de monodía e polifonía e recoñecer, a través 

da audición, estes tipos de textura e as formas máis sinxelas de construción 

musical. 

 Relacionar básicamente a música con algunhas das outras manifestacións 
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artísticas. 

 Coñecemento de a tonalidad e distinguir os seus elementos formativos. 

 Clasificar os distintos instrumentos musicais, e as agrupacións instrumentais. 

 Clasificar e distinguir a voz humana, e as agrupacións vocais.  

 Diferenciar as sonoridades e a forma dos instrumentos orquestales así como dos 

pertencentes á tradición musical de Galicia, e as tesituras de voz máis comúns. 

 Identificar as características da música escénica e coñecer as súas principais 

manifestacións. 

 Coñocer e distinguir os xéneros, formas e texturas musicais máis importantes.  

 Recoñocer a relación dos medios de comunicación, a publicidade e as novas 

tecnoloxías co campo musical.  

 Coñecer a evolución da música moderna. 

 Establecer paralelismos entre audicións de distinta época e estilo. 

 Distinción e coñecemento da forma roldou e tema con variacións, fuga e sonata. 

 Reconocer as obras musicáis vistas nas clases. 

 

 

Criterios de avaliación en 3º de ESO 

 

Ter a capacidade de:  

 Saber aplicar unha linguaxe técnica musical básico para realizar unha análise de 

audiciones eou partituras.  

 Diferenzar, a través da audición, as sonoridades e as técnicas interpretativas dos 

instrumentos da orquesta e os diferentes registros e calidades das voces, así 

como as agrupaciones vocales e instrumentales máis comúns. 

 Deducir, a partir da análise de audiciones ou partituras, algúns elementos que as 

sitúen estilísticamente, establecendo diferenzas e similitudes entre os diversos 

estilos musicais. 

 Saber interpretar obras musicais cos instrumentos do aula e cancións de 

dificultade adecuada aos seus coñecementos e capacidades. 

 Relacionar os diversos estilos musicais co seu contexto histórico. 

 Recoñecer as distintas manifestacións da danza e a súa evolución no tempo. 

 Caracterizar a función dos medios de comunicación como elementos de difusión 

da música. 

 Intervir nas actividades de interpretación musical (sexa vocal, instrumental ou de 

movemento) adaptando a súa expresión á do conxunto, así como respectando as 

normas básicas de actuación.  

 Coñecer a evolución da música desde o medievo ata os nosos días.  

 Situar cada estilo no contexto social no que se desenvolve.  

 Identificar as características dos distintos estilos da música.  

 Recoñecer as características e as formas máis importantes da música vocal e 

instrumental.  

 Identificar os instrumentos musicais máis representativos de cada periodo 

histórico así como as agrupacións máis importantes.  

 Coñecer diferentes estilos da música actual.  

 Escoitar obras musicais relacionadas cun mesmo contido. 

 Establecer paralelismos entre audicións de distinta época e estilo.  

 Recoñecer o emprego de diferentes técnicas, recursos compositivos, e innovacións 

musicais a través da historia. 

 

Para poder ter estas capacidades é imprescindible e obligatorio ter adquiridas as vistas 

no curso anterior (2º ESO). 

 

 

Criterios de avaliación en 4º de ESO 

 

Ter a capacidade de:  

 Saber recoñecer, ler, escribir e reproducir os elementos básicos da linguaxe 

relacionados coa organización do discurso musical. 
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 Distinguir as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade, 

atendendo ás diversas variables: intención de uso, estrutura formal, medio de 

difusión utilizado, etc. 

 Analizar os procesos de produción musical (partituras, grabaciones, etc.) 

valorando a intervención dos distintos profesionais. 

 Caracterizar a función da música nos distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine e as súas aplicacións na publicidade. 

 Saber analizar obras musicais, mediante audiciones e partituras, atendendo ás 

súas características formais e trazos estilísticos máis representativos, e situalos 

no seu contexto cultural. 

 Utilizar a terminología adecuada na análise de obras e situacións musicais, 

consultando as fontes documentales necesarias. 

 Valorar o papel das novas tecnoloxías na creación e reprodución da música, a 

través do seu emprego. 

 Compoñer e manipular unha obra musical sinxela utilizando medios informáticos. 

 Distinguir e recoñecer as características da música popular urbana, a súa orixe e a 

súa situación actual. 

 Coñecer a orixe e a evolución do jazz e identificar as características básicas dos 

seus diferentes estilos e fusións. 

 Identificar a través da audición, a música tradicional e a chamada música culta. 

 Coñecer a evolución da música española desde o medieevo ata os nosos días. 

 Situar cada estilo musical no contexto histórico-social no que se desenvolve. 

 Identificar as características dos distintos estilos musicais mediante a audición. 

 Recoñecer as mostras máis importantes do patrimonio musical galego así como do 

resto do Estado español, situándoas no seu contexto histórico e social. 

 Identificar as características comúns da música tradicional mediante a audición de 

diferentes exemplos musicais. 

 Recoñecer os instrumentos máis utilizados na música tradicional española. 

 Coñecer a linguaxe musical utilizado no folklore doutras culturas do resto do 

mundo: Iberoamérica, África, Afastado Oriente... 

 Identificar as características da música tradicional en diferentes zonas do mundo 

mediante a audición. 

 Expresarse musicalmente mediante a voz e/ou instrumentos. 

 

Para poder ter estas capacidades é imprescindible e obligatorio ter adquiridas as vistas 

nos cursos anteriores (2º e 3º de ESO) 

 

 

Criterios de cualificación. 

 

Tendo en conta os mínimos exixibles, especifícanse os seguintes procedementos de 

cualificación para o alumnado: 

Exames: en xeral realizaranse dúas probas como mínimo por avaliación baremadas entre 

0 e 10. A primeira delas tratarase dun control no que se valorará a materia vista ata ese 

momento. A última proba tratarase dun examen con contidos de tódala avaliación. Todos os 

controis que se fagan valoraranse dependiendo dos contidos que teñan. Como norma xeral non 

se fará a media se o alumno obtén unha nota inferior a 3 en unha das probas, a non ser que o 

profesor o estime oportuno. 

Valoración das tarefas ou traballos encargados ao alumno: estas tarefas poderán chegar 

a supoñer ata un 20% da nota da avaliación, pero só poderá ser computable para subir nota se 

o alumno obtivo unha media de 5 entre os diferentes exames da avaliación. 

Disposición actitudinal do alumno ante a materia: isto fai referencia ao respecto e aprecio 

polas persoas, contidos, actividades e materiais implicados no proceso de ensino-aprendizaxe. 

Implica a perdida de puntuación causada por diferentes feitos: faltas de asistencia ou 

puntualidad sen xustificar, non realizar as tarefas, incumplimiento dos prazos de entrega dos 

traballos, faltas de respecto, dificultar o labor educativo, maltrato físico ou psicolóxico, non 

dispoñer ou perder os materiais educativos, desprezar as actividades, adoptar malas actitudes, 

causar desperfectos no contido ou continente do aula, condutas descaradas, etc. Este apartado 

poderá chegar a supoñer un 20% da nota de avaliación. 
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Actividades do Proxecto Lector e TIC, serán obrigatorios e avaliables. Poderán subir ata 

un punto a nota final da avaliación na que se traballen. 

 Noutras palabras, o aprobado no apartado “exames”, non é unha condición suficiente 

para aprobar a avaliación. 

 Ao longo do curso poderá haber recuperacións das avaliacións suspensas se o profesor 

o estima oporturno. As avaliacións suspensas poderán ser recuperadas na proba ordinaria do 

mes de Xuño como última posibilidade 

 A cualificación final do curso nesta disciplina será a media aritmética de sumar as tres 

notas das avaliacións e dividir por tres. É condición necesaria aprobar as tres avaliacións para 

obter o aprobado, ou na súa falta aprobar o exame de recuperación final de Xuño. En 

devandito exame poderánse especificar os bloques temáticos de cada avaliación e entón será 

necesario obter o aprobado en cada un deles de forma independente. É dicir, nesta clase de 

exame, non valería con contestar á metade das preguntas de exame para obter un 5 se todas 

esas preguntas son dunha mesma avaliación. O alumno está obrigado a estudar materia de 

todas as avaliacións para obter un equilibrio entre os seus coñecementos. 

 Unha avaliación suspensa, trala realización da proba final de Xuño, é suficiente para 

que a persoa teña que a obrigación de someterse a unha proba extraordinaria no mes de 

setembro de toda a materia do curso. 

 Na nota final do curso, aplicarase o redondeo nas calificacións da seguinte forma: se o 

primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a correción farase á baixa, e se é superior a 5 a álzaa. 

Un 3,4 ó un 3,5 seguirán sendo un 3. En cambio un 6,6 pasará a ser un 7. 

 O abandono constatado da materia privará ó alumno da avaliación continua. Neste 

sentido, no caso dun alumno en situación de abandono da materia, se seguirá o protocolo de 

actuación fixado no centro. O abandono da materia é a reiteración de actitudes como: non 

entregar nunca as tarefas e deixar os exames en branco. Esto quere dicir que non vale estar 

todo o ano sen facer nada na casa e no aula e pretender aprobar cun 5 o exame final, así, con 

isto preténdese evitar comportamentos altamente perxudiciais para o propio alumno e unha 

mala imaxe para o resto dos seus compañeiros. A nota de “aprobado” é un conxunto de varios 

aspectos e non contestar ao final do curso a la mitade do exame. 

 

 

Tecnoloxía 
 

Competencias 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Adquisición de vocabulario técnico. 

 Utilización de diferentes tipos de textos: descrición, instrución, documento ou rexistro, 

hipertexto, cadros e gráficas, táboas e matrices, diagramas, follas de información... 

 Exposición e argumentación de ideas propias tanto ante un grupo de traballo pequeno 

coma ante un grupo grande. 

 Linguas estranxeiras: na área de Tecnoloxía inclúese vocabulario técnico en lingua 

inglesa. 

 

Competencia matemática: 

 A resolución de problemas da vida real utilizando procedementos matemáticos é algo 

que se traballa intensamente na área. 

 Os contidos da área requiren a utilización de cálculos matemáticos para a resolución 

de problemas tanto teóricos como prácticos. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: 

 Resulta imprescindible o ensino da área para o desenvolvemento desta competencia: 

 

Comprensión e coñecemento do ámbito artificial 

 Transformación do ámbito para a satisfacción dun desexo ou necesidade (metodoloxía 

de proxectos) 

 Comprensión de conceptos técnicos fundamentais 

 Vida saudable e ámbito saudable: aceptación de normas de seguridade no traballo e 
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respecto polo medio 

 

Tratamento da información e competencia dixital: 

 desenvolvemento desta competencia debe ser responsabilidade de todas as materias e 

non só da área de Tecnoloxía, na que se deben abordar os contidos de Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación dende un punto de vista técnico e como ferramenta de 

traballo.  

 Esta competencia pódese adquirir nesta materia mediante o uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación, especialmente no que se refire á localización, procesamento, 

elaboración, almacenamento e presentación da información. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

 A metodoloxía de proxectos utilizada na área resulta un instrumento moi potente para 

o desenvolvemento desta competencia, pois se traballa: 

 Autonomía na aprendizaxe 

 Resolución de problemas con múltiples e diversas solucións que o alumnado ha de 

buscar e seleccionar 

 Autonomía na busca de información tanto de forma individual coma en grupo, para 

aplicala na resolución dun problema técnico 

 traballo en equipo e a repartición de responsabilidades en función das capacidades de 

cada alumno/a 

 Técnicas de organización efectiva do tempo e do traballo 

 Os propios contidos a parte da metodoloxía, tamén interveñen no desenvolvemento 

desta competencia: 

 Iníciase a aprendizaxe de múltiples aspectos da vida real e o ámbito do alumnado 

favorecendo a curiosidade por seguir aprendendo 

 Asumir de forma crítica e activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías 

incorporándoas ao seu quefacer cotián 

 

Competencia social e cidadá: 

 Desenvólvese no marco da metodoloxía de proxectos especialmente polo Traballo en 

equipo. 

 Cooperación entre os membros do equipo 

 Asumir compromisos e responsabilidades para favorecer o equipo 

 Afrontar os posibles conflitos que xurdan 

 Aceptación das diferenzas 

 Tomar decisións democráticas 

 Os contidos de Tecnoloxía e sociedade que se traballan na área tamén interveñen no 

desenvolvemento desta competencia: 

 Influencia da Tecnoloxía na organización e funcionamento das sociedades 

 A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas 

 Transformación da sociedade co desenvolvemento dos coñecementos científicos e 

tecnolóxicos 

 A tecnoloxía para favorecer a igualdade entre persoas, a integración de persoas 

minusválidas, a mellora das condicións de vida nos países en desenvolvemento... 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

 A metodoloxía de proxectos utilizada na área resulta un instrumento moi potente para 

o desenvolvemento desta competencia, o alumnado traballa: 

o Autonomía no traballo 

o Responsabilidade 

o Iniciativa 

o Autoestima e seguridade en se mesmo e no equipo 

o Capacidade para enfrontarse a problemas técnicos e sociais 

o Asunción de normas 

o Capacidade de transformar as ideas en actos, propoñerse obxectivos, planificar e 

xestionar proxectos co fin de alcanzar o previsto 

o Ser capaz de elaborar novas ideas ou buscar solucións en relación con algún 

problema e levalas á práctica 
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o Idear, analizar, planificar, tomar decisións, actuar, revisar o feito, comparar os 

obxectivos previstos e os alcanzados, extraer conclusións e avaliar as 

posibilidades de mellora 

o Visión estratéxica dos problemas que marcar axude a e que cumprir os fins 

formulados e a estar motivado para lograr o éxito nas tarefas emprendidas 

o Habilidades que permitan adaptarse a distintas situacións imprevistas 

o Calidades e habilidades persoais como autonomía, autoestima, perseveranza, 

responsabilidade, autocrítica, iniciativa e creatividade 

o Habilidades sociais como respecto polas ideas dos demais, capacidade de diálogo 

e traballo cooperativo 

o Habilidades relacionadas co liderado de proxectos, que inclúen a confianza nun 

mesmo, o espírito de superación ou a asunción de riscos. 

 

Competencia cultural e artística 

 No marco da metodoloxía de proxectos desenvólvese esta capacidade: 

 Estimúlase a creatividade tanto na expresión de ideas coma no deseño e 

desenvolvemento dos proxectos 

 Trabállase e valórase a iniciativa, a imaxinación e a creatividade 

 Os obxectos técnicos construídos non só deben cumprir uns requisitos técnicos de 

funcionamento senón tamén de estética, funcionalidade e aceptación social 

 

 

Plan de conviviencia 

 

A área de Tecnoloxía constitúe un referente para a igualdade, dado que trata de tarefas 

tradicionalmente asociadas ao sexo masculino. Polo tanto, cómpre tentar que todos os 

alumnos/as, con independencia do sexo, participen activamente en todas as prácticas (sobre 

todo no taller). Unha vez asumidas como propias esas tarefas, o seguinte obxectivo consiste 

en que sexan os propios alumnos/as os que distribúan as tarefas, sen atender o sexo, en 

grupos heteroxéneos. 

 

 

Obxectivos 

 

Obxectivos da etapa 

 

A ensinanza da tecnoloxía nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das 

seguintes capacidades:  

Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar os seus elementos e as funcións 

que realizan, explicar o seu funcionamento, utilizalos e controlalos de diversas formas, e 

recoñecer as condicións fundamentais que interveñen no seu deseño e construción.  

Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas 

tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudiar o problema, recompilar e 

seleccionar información procedente de distintas fontes, elaborar a documentación pertinente, 

concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e 

avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista.  

Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na 

procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con 

actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade.  

Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, 

deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e 

sistemas.  

Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e 

alcance utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía eo vocabulario 

axeitados.  

Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese 

e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a 

investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencian a sociedade, no ambiente, 

na saúde e na calidade de vida das persoas.  
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Manexar con soltura aplicacións informáticas para buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empregar de forma 

habitual as redes de comunicación na propia formación, na busca de emprego e para acceder a 

servicios electrónicos administrativos ou comerciais.  

Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á 

mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá.  

 

 

Obxectivos por nivel 

 

2º ESO 

 

UNIDADE 1: INTRODUCCIÓN Á TECNOLOXÍA. O PROCESO TECNOLÓXICO. 

 Comprender a función da tecnoloxía e a súa importancia no desenvolvemento da 

civilización. 

 Coñecer o proceso tecnolóxico e as súas fases. 

 Identificar necesidades, estudar ideas, desenvolver solucións e construír obxectos que 

resolvan problemas sinxelos. 

 Entender e asimilar o xeito no que funciona a aula taller e a actividade da área. 

 Recoñecer e respectar as normas de hixiene e seguridade na aula taller. 

 Analizar un obxecto tecnolóxico dun xeito ordenado, atendendo os factores formais, 

técnicos, funcionais e socioeconómicos. 

 

UNIDADE 2: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

 Expresar ideas técnicas a través do debuxo empregando códigos que aclaren e 

estruturen a información que se quere transmitir. 

 Manexar con desenvoltura trazados básicos de debuxo técnico e, tamén, as 

ferramentas e os utensilios necesarios para a súa realización. 

 Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área de Tecnoloxía. 

 

UNIDADE 3:ELECTRICIDADE. 

 Identificar os elementos principais dun circuíto sinxelo, distinguindo a función de cada 

un deles. 

 Comprender o funcionamento práctico da corrente eléctrica e coñecer as súas 

propiedades e efectos. 

 Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas relacionadas coa electricidade 

empregando a simboloxía e o vocabulario axeitados. 

 Montar circuítos simples en serie e en paralelo, realizando as unións con lóxica e 

pulcritude, e construír elementos sinxelos para incluílos neles.  

 Coñecer, valorar e respectar as normas de seguridade para o uso da electricidade. 

 

UNIDADE 4: ESTRUCTURAS. 

 Analizar estruturas resistentes sinxelas, identificando os elementos que as compoñen 

e as cargas e os esforzos aos que están sometidos estes últimos. 

 Utilizar elementos estruturais sinxelos de maneira axeitada para a confección de 

pequenas estruturas que resolvan problemas concretos. 

 Valorar a importancia da forma e do material na composición das estruturas, así como 

a súa relación coa evolución dos modelos estruturais a través da historia. 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS DE USO TÉCNICO. 

 Clasificar as materias primas atendendo á orixe. 

 Coñecer a procedencia e as aplicacións dos distintos materiais (madeira, metais, 

materiais plásticos, téxtiles, cerámicos e pétreos) empregados na industria para a elaboración 

de produtos. 

 Coñecer as propiedades básicas dos materiais (físicas, químicas e ecolóxicas) e os 

factores que inflúen na súa escolla para un determinado produto tecnolóxico. 

 Valorar a importancia dos materiais no desenvolvemento tecnolóxico e, á súa vez, o 

impacto medioambiental producido pola explotación dos recursos naturais. 
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UNIDADE 6: A MADEIRA E OS SEUS DERIVADOS. 

 Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características da madeira, un 

dos materiais técnicos máis empregados. 

 Coñecer os materiais derivados da madeira, as súas propiedades e a súa presentación 

comercial, co fin de identificar a súa idoneidade en cada aplicación. 

 Identificar os diferentes tipos de madeiras nas aplicacións técnicas máis usuais. 

 Analizar as propiedades dos diversos tipos de madeiras á hora de os seleccionar para 

elaborar diferentes produtos. 

 Coñecer e empregar axeitadamente as técnicas básicas de mecanizado, acabamento e 

unión da madeira, respectando os criterios de seguridade establecidos para a elaboración de 

obxectos sinxelos e segundo o método dos proxectos. 

 

UNIDADE 7: MATERIAIS METÁLICOS. 

 Coñecer a clasificación dos metais e, tamén, os métodos de obtención, as propiedades 

e as aplicacións máis importantes. 

 Analizar as propiedades que deben reunir os materiais metálicos e seleccionar os máis 

axeitados para construír un produto. 

 Coñecer as técnicas básicas de conformación dos materiais metálicos. 

 Indicar as técnicas de manipulación levadas a cabo coas ferramentas, os utensilios e a 

maquinaria precisos para traballar con materiais metálicos. 

 Analizar os distintos tipos de unión posibles entre os materiais metálicos. 

 Coñecer e aplicar as normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e no 

mantemento das ferramentas, dos utensilios e dos materiais metálicos na aula taller de 

tecnoloxía. 

 Valorar o impacto medioambiental producido pola explotación, a transformación e o 

refugo de materiais metálicos. 

 Determinar os beneficios da reciclaxe de materiais metálicos e adquirir hábitos de 

consumo que promovan aforrar materias primas. 

 

UNIDADE 8: O ORDENADOR. 

 Empregar o ordenador como ferramenta de apoio para a busca, o tratamento, a 

organización, a presentación e o posterior almacenamento de información. 

 Coñecer os elementos básicos dun ordenador persoal, o seu uso e conexión, e a súa 

función nun conxunto. 

 Dominar as operacións básicas dun sistema operativo: personalización do sistema, 

mantemento, organización e almacenamento da información… 

 Recoñecer os compoñentes dunha rede informática e a súa función no proceso de 

comunicación entre ordenadores. 

 

UNIDADE 9: INTERNET. 

 Comprender o funcionamento de Internet e as características dos servizos que presta. 

 Manexar con desenvoltura as ventás dun navegador, recoñecer as partes e empregar 

os menús principais. 

 Identificar os elementos dun enderezo de Internet.  

 Realizar buscas rápidas e sinxelas con buscadores de Internet e coñecer as 

posibilidades que ofrecen os portais. 

 

 

3º ESO A 

 

UNIDADE 1: EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Expresar ideas técnicas a través de gráficos e debuxos, utilizando códigos que aclaren 

e estruturen a información que se pretende transmitir. 

 Manexar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando as máis 

adecuadas segundo as necesidades do proxecto técnico. 

 Interpretar correctamente obxectos tecnolóxicos representados en distintos sistemas. 

 Coñecer o modo normalizado de utilización de liñas e cotas para aplicalo ao deseño e á 

comunicación de ideas na resolución de problemas técnicos. 
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 Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área de Tecnoloxías. 

 

UNIDADE 2: MECANISMOS 

 Coñecer os mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento, así 

como as súas aplicacións. 

 Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explicar o seu 

funcionamento no conxunto. 

 Resolver problemas sinxelos e calcular a relación de transmisión nos casos que sexa 

posible. 

 Utilizar simuladores para recrear a función de operadores no deseño de prototipos. 

 Deseñar e construír maquetas de mecanismos simples e conxuntos de mecanismos de 

transmisión e de transformación. 

 Valorar a importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas de uso cotián. 

 

UNIDADE 3: ELECTRICIDADE.  

 Calcular as magnitudes eléctricas básicas, potencia e enerxía, en diferentes circuítos 

eléctricos. 

 Coñecer as características da tensión alterna senoidal da rede eléctrica e comparalas 

coas da tensión continua. 

 Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas relacionadas coa electricidade e coa 

electrónica utilizando a simboloxía e o vocabulario axeitado. 

 Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

 Saber interpretar esquemas eléctricos e realizar montaxes a partir destes. 

 Manexar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 Analizar, deseñar, elaborar e manipular de forma segura materiais, obxectos e 

circuítos eléctricos sinxelos. 

 

UNIDADE 4: A ENERXÍA ELÉCTRICA. 

 Coñecer os diferentes tipos de centrais e sistemas de xeración de enerxía eléctrica. 

 Organizar e elaborar a información recollida en diversas fontes para levar a cabo unha 

tarefa. 

 Desarrollar interese e curiosidade cara a acción tecnolóxica, serrando iniciativas de 

investigación sobre os problemas e necesidades e a súa solución con diferentes sistemas 

técnicos, así como a busca e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas que o aborden. 

 Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico sobre a 

sociedade e o medio ambiente e a interrelación entre eles. 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS E CERÁMICOS. 

 Coñecer a procedencia e a obtención, a clasificación, as propiedades características e 

as variedades dos plásticos como materiais técnicos máis empregados. 

 Identificar os plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais. 

 Analizar e avaliar as propiedades que deben reunir os materiais plásticos, 

seleccionando os máis idóneos para construír un produto. 

 Analizar as técnicas de conformación dos materiais plásticos e as súas aplicacións. 

 Coñecer as técnicas de manipulación e unión dos materiais plásticos e os criterios 

axeitados de seguridade. 

 Valorar o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e refugallo de 

materiais plásticos. 

 Coñecer os beneficios da reciclaxe dos materiais plásticos e adquirir hábitos de 

consumo que permitan o aforro de materias primas. 

 Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características dos materiais 

téxtiles. 

 Coñecer a obtención, a clasificación, as propiedades características e técnicas de 

conformación dos materiais de construción: pétreos e cerámicos. 

 

UNIDADE 6: O ORDENADOR E OS NOSOS PROXECTOS 

 Utilizar o ordenador como ferramenta de traballo. 

 Coñecer os periféricos que se empregan no deseño asistido por ordenador. 
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 Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

follas de cálculo e programas de debuxo vectorial. 

 Intercambiar información entre varios programas para realizar presentacións e 

edicións finais de memorias técnicas. 

 

 

3º PDC 

 

UNIDADE 1: EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Expresar ideas técnicas a través de gráficos e debuxos, utilizando códigos que aclaren 

e estruturen a información que se pretende transmitir. 

 Manexar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando as máis 

adecuadas segundo as necesidades do proxecto técnico. 

 Interpretar correctamente obxectos tecnolóxicos representados en distintos sistemas. 

 Coñecer o modo normalizado de utilización de liñas e cotas para aplicalo ao deseño e á 

comunicación de ideas na resolución de problemas técnicos. 

 Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área de Tecnoloxías. 

 

UNIDADE 2: MECANISMOS 

 Coñecer os mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento, así 

como as súas aplicacións. 

 Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explicar o seu 

funcionamento no conxunto. 

 Resolver problemas sinxelos e calcular a relación de transmisión nos casos que sexa 

posible. 

 Utilizar simuladores para recrear a función de operadores no deseño de prototipos. 

 Deseñar e construír maquetas de mecanismos simples e conxuntos de mecanismos de 

transmisión e de transformación. 

 Valorar a importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas de uso cotián. 

 

UNIDADE 3: ELECTRICIDADE.  

 Calcular as magnitudes eléctricas básicas, potencia e enerxía, en diferentes circuítos 

eléctricos. 

 Coñecer as características da tensión alterna senoidal da rede eléctrica e comparalas 

coas da tensión continua. 

 Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas relacionadas coa electricidade e coa 

electrónica utilizando a simboloxía e o vocabulario axeitado. 

 Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

 Saber interpretar esquemas eléctricos e realizar montaxes a partir destes. 

 Manexar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 Analizar, deseñar, elaborar e manipular de forma segura materiais, obxectos e 

circuítos eléctricos sinxelos. 

 

UNIDADE 4: A ENERXÍA ELÉCTRICA. 

 Coñecer os diferentes tipos de centrais e sistemas de xeración de enerxía eléctrica. 

 Organizar e elaborar a información recollida en diversas fontes para levar a cabo unha 

tarefa. 

 Desarrollar interese e curiosidade cara a acción tecnolóxica, serrando iniciativas de 

investigación sobre os problemas e necesidades e a súa solución con diferentes sistemas 

técnicos, así como a busca e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas que o aborden. 

 Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico sobre a 

sociedade e o medio ambiente e a interrelación entre eles. 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS E CERÁMICOS. 

 Coñecer a procedencia e a obtención, a clasificación, as propiedades características e 

as variedades dos plásticos como materiais técnicos máis empregados. 

 Identificar os plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais. 

 Analizar e avaliar as propiedades que deben reunir os materiais plásticos, 
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seleccionando os máis idóneos para construír un produto. 

 Analizar as técnicas de conformación dos materiais plásticos e as súas aplicacións. 

 Coñecer as técnicas de manipulación e unión dos materiais plásticos e os criterios 

axeitados de seguridade. 

 Valorar o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e refugallo de 

materiais plásticos. 

 Coñecer os beneficios da reciclaxe dos materiais plásticos e adquirir hábitos de 

consumo que permitan o aforro de materias primas. 

 Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características dos materiais 

téxtiles. 

 Coñecer a obtención, a clasificación, as propiedades características e técnicas de 

conformación dos materiais de construción: pétreos e cerámicos. 

 

UNIDADE 6: O ORDENADOR E OS NOSOS PROXECTOS 

 Utilizar o ordenador como ferramenta de traballo. 

 Coñecer os periféricos que se empregan no deseño asistido por ordenador. 

 Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

follas de cálculo e programas de debuxo vectorial. 

 Intercambiar información entre varios programas para realizar presentacións e 

edicións finais de memorias técnicas. 

 

 

4º ESO A 

 

UNIDADE 1: ELECTRÓNICA ANALÓXICA. 

 Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas 

concretos. 

 Saber interpretar esquemas electrónicos e realizar a montaxe a partir destes, 

utilizando para iso distintos soportes. 

 Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprender o seu funcionamento, coñecer 

os compoñentes que os integran e as funcións que realizan. 

 

UNIDADE 2: ELECTRÓNICA DIXITAL BÁSICA. 

 Coñecer as propiedades da álxebra de Boole. 

 Obter a forma canónica dunha función dixital a partir da táboa de verdade. 

 Implementar unha función lóxica empregando circuítos dixitais elementais. 

 Comprender a importancia da miniaturización dos compoñentes electrónicos para a 

introdución dos circuítos electrónicos en aparatos de uso cotián. 

 Aprender algunhas características básicas dos circuítos integrados. 

 

UNIDADE 3: INSTALACIÓNS NA VIVENDA. 

 Identificar e describir o funcionamento dos elementos máis importantes das 

instalacións básicas da vivenda. 

 Realizar planos e esquemas técnicos razoando o deseño das instalacións. 

 Valorar a importancia do uso axeitado das instalacións desde o punto de vista da 

seguridade e o impacto ambiental. 

 Coñecer a seguridade e o aforro enerxético das instalacións.  

 Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda.  

 

UNIDADE 4: CONTROL E ROBÓTICA. 

 Coñecer os principios, os elementos e as aplicacións básicas dos distintos sistemas de 

control: electromecánicos, electrónicos e programados. 

 Analizar e valorar criticamente a influencia do uso das novas tecnoloxías, a 

automatización de procesos e o desenvolvemento de robots sobre a sociedade. 

 Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas 

de investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

 

UNIDADE 5: TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN. 

 Saber que é unha rede de comunicación, nomear e describir os tipos de sinal 
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empregados. 

 Clasificar e distinguir os sistemas de comunicación e os medios de comunicación 

empregados. 

 Describir un sistema de telefonía con fíos e un sistema telegráfico. 

 Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñecer as súas características.  

 Describir un sistema de telefonía móbil e os seus tipos e características.  

 Comprender a función dos distintos elementos que interveñen nun sistema de radio.  

 Describir como funciona un sistema de televisión e como se representan as imaxes 

segundo o tipo de receptor.  

 Valorar os posibles efectos das radiacións electromagnéticas sobre a saúde e establecer 

pautas de comportamento axeitadas. 

 

UNIDADE 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 Coñecer os compoñentes dos circuítos neumáticos e hidráulicos, e as aplicacións máis 

habituais nos sistemas industriais. 

 Comprender as magnitudes e os principios físicos básicos relacionados co 

comportamento dos fluídos neumáticos e hidráulicos. 

 Analizar a constitución e o funcionamento dos elementos que compoñen os sistemas 

neumáticos e hidráulicos e a función que realizan no conxunto. 

 Analizar e valorar a influencia do uso das novas tecnoloxías, a automatización de 

procesos e o desenvolvemento de robots sobre a sociedade. 

 Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas 

de investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

 

UNIDADE 7: A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO. 

 Descubrir e comprender a relación existente entre a evolución histórica da tecnoloxía e 

o desenvolvemento da historia da humanidade. 

 Coñecer os fitos fundamentais na historia da tecnoloxía.  

 Saber cales foron as tecnoloxías que deron lugar a cambios nos modelos sociais. 

 Coñecer a evolución dalgúns obxectos técnicos. 

 Recordar o concepto de desenvolvemento sostible e as políticas necesarias para levalo 

a cabo.  

 Concienciar sobre todos os aspectos relacionados coas materias primas e os recursos 

naturais. 

 

 

4º PDC 

 

UNIDADE 1: ELECTRÓNICA ANALÓXICA. 

 Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas 

concretos. 

 Saber interpretar esquemas electrónicos e realizar a montaxe a partir destes, 

utilizando para iso distintos soportes. 

 Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprender o seu funcionamento, coñecer 

os compoñentes que os integran e as funcións que realizan. 

 

UNIDADE 2: ELECTRÓNICA DIXITAL BÁSICA. 

 Coñecer as propiedades da álxebra de Boole. 

 Obter a forma canónica dunha función dixital a partir da táboa de verdade. 

 Implementar unha función lóxica empregando circuítos dixitais elementais. 

 Comprender a importancia da miniaturización dos compoñentes electrónicos para a 

introdución dos circuítos electrónicos en aparatos de uso cotián. 

 Aprender algunhas características básicas dos circuítos integrados. 

 

UNIDADE 3: INSTALACIÓNS NA VIVENDA. 

 Identificar e describir o funcionamento dos elementos máis importantes das 

instalacións básicas da vivenda. 

 Realizar planos e esquemas técnicos razoando o deseño das instalacións. 

 Valorar a importancia do uso axeitado das instalacións desde o punto de vista da 
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seguridade e o impacto ambiental. 

 Coñecer a seguridade e o aforro enerxético das instalacións.  

 Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda.  

 

UNIDADE 4: TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN. 

 Saber que é unha rede de comunicación, nomear e describir os tipos de sinal 

empregados. 

 Clasificar e distinguir os sistemas de comunicación e os medios de comunicación 

empregados. 

 Describir un sistema de telefonía con fíos e un sistema telegráfico. 

 Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñecer as súas características.  

 Describir un sistema de telefonía móbil e os seus tipos e características.  

 Comprender a función dos distintos elementos que interveñen nun sistema de radio.  

 Describir como funciona un sistema de televisión e como se representan as imaxes 

segundo o tipo de receptor.  

 Valorar os posibles efectos das radiacións electromagnéticas sobre a saúde e 

establecer pautas de comportamento axeitadas. 

 

UNIDADE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 Coñecer os compoñentes dos circuítos neumáticos e hidráulicos, e as aplicacións máis 

habituais nos sistemas industriais. 

 Comprender as magnitudes e os principios físicos básicos relacionados co 

comportamento dos fluídos neumáticos e hidráulicos. 

 Analizar a constitución e o funcionamento dos elementos que compoñen os sistemas 

neumáticos e hidráulicos e a función que realizan no conxunto. 

 Analizar e valorar a influencia do uso das novas tecnoloxías, a automatización de 

procesos e o desenvolvemento de robots sobre a sociedade. 

 Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas 

de investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

 

 

Contidos 

 

Conceptos, procedementos, actitudes. 

 

2º ESO 

 

UNIDADE 1: INTRODUCCIÓN Á TECNOLOXÍA. O PROCESO TECNOLÓXICO. 

 

Conceptos 

 A tecnoloxía como fusión de ciencia e técnica. 

 Fases do proceso tecnolóxico. 

 Desenvolvemento tecnolóxico na historia, principais avances e revolucións tecnolóxicas. 

 A aula-taller e o traballo en grupo. 

 Normas de hixiene e seguridade na aula-taller. 

 Análise de obxectos: formal, técnica, funcional e socioeconómica. 

 

Procedementos 

 Identificación de necesidades cotiás e problemas comúns do seu contorno. 

 Resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos seguindo o método de proxectos. 

 Descomposición dun obxecto sinxelo analizando os seus compoñentes físicos. 

 Investigación da evolución histórica dun obxecto tecnolóxico, cos medios dos que se 

dispoña. 

 Análise dun obxecto tecnolóxico cotián seguindo as pautas da análise de obxectos 

estudados.  

 

Actitudes 

 Curiosidade polo funcionamento dos obxectos tecnolóxicos. 

 Aceptación das normas de actuación na aula-taller. 
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 Interese pola tecnoloxía e polo desenvolvemento tecnolóxico. 

 Participación na proposta de solucións ante as necesidades do grupo. 

 Aprecio pola orde na planificación xeral do proceso de traballo. 

 

UNIDADE 2: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

 

Conceptos 

 Debuxo técnico. Concepto e utilidade como medio de expresión de ideas técnicas. 

 Materiais e instrumentos básicos de debuxo: soportes (tipos e características), lapis 

(dureza e aplicacións), cartabón, escuadra, compás, regra e transportador de ángulos. 

 Trazados básicos de debuxo técnico: paralelismo e perpendicularidade, ángulos 

principais. 

 Esquemas e bosquexos como elementos de expresión e ordenación de ideas. 

 Escalas de ampliación e redución. 

 Introdución á representación de vistas principais (alzado, planta e perfil) dun obxecto. 

 

Procedementos 

 Utilización axeitada dos materiais e instrumentos básicos de debuxo. 

 Representación de trazados e formas xeométricas básicas.  

 Medida de lonxitudes e ángulos. 

 Expresión de ideas técnicas a través de bosquexos e esquemas claros e sinxelos. 

 Expresión mediante vistas de obxectos sinxelos co fin de comunicar un traballo técnico. 

 Análise formal de obxectos utilizando o debuxo como ferramenta de exploración. 

 

Actitudes 

 Gusto pola pulcritude e a orde na presentación de debuxos. 

 Interese polas diferentes formas de expresión gráfica e os seus soportes. 

 Actitude positiva e creativa perante os problemas prácticos. 

 Valoración da importancia de manter un espazo de traballo ordenado e agradable. 

 

UNIDADE 3:ELECTRICIDADE. 

 

Conceptos 

 Corrente eléctrica. Circuítos eléctricos. Esquemas de circuítos eléctricos. 

 Elementos dun circuíto eléctrico: xeradores, receptores e elementos de control e 

protección. Instrumentos de medida. 

 Efectos da corrente eléctrica: calor, luz e movemento. Efectos electromagnéticos. 

 Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm. Aplicacións da lei de Ohm. 

 Normas de seguridade ao traballar coa corrente eléctrica. 

 Circuítos en serie e en paralelo. 

 

Procedementos 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto.  

 Resolución de problemas de proporcionalidade entre as magnitudes eléctricas 

fundamentais. 

 Montaxe de pequenos circuítos en serie e en paralelo.  

 Construción de compoñentes sinxelos de circuítos (xeradores, interruptores, chaves de 

cruce, resistencias). 

 

Actitudes 

 Respecto polas normas de seguridade no emprego de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento dos dispositivos e as máquinas eléctricos. 

 Interese pola orde, pola seguridade e pola axeitada presentación das montaxes 

eléctricas. 

 Coidado e uso adecuado dos aparatos de medida. 

 Valoración crítica da importancia e das consecuencias do emprego da electricidade. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas. 
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UNIDADE 4: ESTRUCTURAS. 

 

Conceptos 

 Forzas e estruturas. Estruturas naturais e artificiais. 

 Definición de carga: cargas fixas e variables. Concepto de tensión interna e de esforzo. 

 Tipos principais de esforzos: tracción, compresión, flexión, torsión e cortante. 

 Condicións das estruturas: rixidez, resistencia e estabilidade. Triangulación. 

 Principais elementos das estruturas artificiais: forxado, viga, piar, columna, 

cimentación, bóveda, arco, lintel, tirante, etc. 

 

Procedementos 

 Distinguir o tipo de estrutura que presentan os obxectos e as construcións sinxelas. 

 Analizar estruturas sinxelas identificando os elementos que as compoñen. 

 Identificar os esforzos aos que están sometidas as pezas dunha estrutura simple. 

 Deseñar e construír estruturas sinxelas que resolvan un problema concreto, 

seleccionando modelos estruturais axeitados e empregando o material preciso para a 

fabricación de cada elemento. 

 

Actitudes 

 Agrado na realización de tarefas compartidas. 

 Curiosidade cara aos tipos estruturais dos obxectos do seu contorno. 

 Disposición a actuar segundo unha orde lóxica nas operacións, con especial atención á 

previsión dos elementos estruturais dos seus proxectos. 

 Valoración da importancia de manter un lugar de traballo ordenado e agradable. 

 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS DE USO TÉCNICO. 

 

Conceptos 

 Materias primas, materiais e produtos tecnolóxicos. 

 Clasificación das materias primas segundo a orixe. 

 Obtención e aplicacións dos materiais de uso técnico. 

 Propiedades (físicas, químicas e ecolóxicas) dos materiais. 

 

Procedementos 

 Identificación das propiedades físicas, químicas e ecolóxicas dos materiais de uso 

cotián. 

 Relación das propiedades dos materiais co seu emprego en diferentes produtos 

tecnolóxicos. 

 

Actitudes 

 Valoración das materias primas e dos materiais no desenvolvemento tecnolóxico. 

 Conciencia do impacto ambiental producido pola actividade tecnolóxica 

 

 

UNIDADE 6: A MADEIRA E OS SEUS DERIVADOS. 

 

Conceptos 

 A madeira: constitución e propiedades. 

 Proceso de obtención da madeira. Consumo respectuoso co medio. 

 Clasificación da madeira: madeiras duras e brandas. Propiedades características e 

aplicacións. 

 Derivados da madeira: madeiras prefabricadas e materiais celulósicos. Procesos de 

obtención, propiedades características e aplicacións. 

 Ferramentas, máquinas e útiles necesarios. Descrición. Técnicas básicas para o traballo 

coa madeira e os seus derivados. 

 Normas de seguridade e hixiene no traballo coa madeira. 
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Procedementos 

 Identificación dos tipos habituais de madeiras e dos derivados segundo as súas 

propiedades físicas e as aplicacións. 

 Relación das propiedades dos materiais coa súa utilización en diferentes produtos 

tecnolóxicos. 

 Aplicación do material más conveniente para cada traballo, atendendo ás súas 

propiedades e á súa presentación comercial. 

 Emprego de técnicas manuais elementais para medir, marcar e trazar, cortar, perforar, 

rebaixar, afinar e unir a madeira e os derivados na elaboración de obxectos tecnolóxicos 

sinxelos, aplicando as normas de uso, seguridade e hixiene. 

 

Actitudes 

 Curiosidade e interese cara aos distintos tipos de materiais e o seu aproveitamento. 

 Valoración da importancia da madeira no desenvolvemento tecnolóxico. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas e materiais na aula taller 

de tecnoloxía. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 

 Conciencia do impacto medioambiental producido pola explotación, a transformación e 

o refugallo da madeira. 

 

 

UNIDADE 7:MATERIAIS METÁLICOS. 

 

Conceptos 

 Os metais. Propiedades xerais. 

 Obtención e clasificación dos metais. 

 Metais ferrosos: ferro, aceiro e fundición. Obtención, propiedades características e 

aplicacións máis usuais. 

 Metais non ferrosos e aliaxes correspondentes. Obtención, propiedades características e 

aplicacións máis usuais. 

 Técnicas de conformación dos materiais metálicos. 

 Técnicas de manipulación dos materiais metálicos. 

 Unións nos metais: fixas e desmontables. 

 

Procedementos 

 Identificación dos metais nas aplicacións técnicas máis usuais. 

 Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais, e selección dos 

máis axeitados para construír un produto. 

 Análise das técnicas básicas e industriais empregadas na construción e na fabricación 

de obxectos. 

 Emprego de técnicas de mecanizado, unión e acabamento dos metais na elaboración de 

obxectos tecnolóxicos sinxelos aplicando as normas de uso, seguridade e hixiene. 

 

Actitudes 

 Sensibilidade ante o impacto medioambiental producido pola explotación, a 

transformación e o refugallo de materiais metálicos, así como pola utilización abusiva e 

inadecuada dos recursos naturais. 

 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten o aforro de materias 

primas. 

 Interese por coñecer os beneficios da reciclaxe e disposición a seleccionar e aproveitar 

os materiais desbotados. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos do traballo con metais. 

 

 

UNIDADE 8:O ORDENADOR. 
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Conceptos 

 Introdución á informática. O ordenador: elementos internos, compoñentes e 

funcionamento básico. 

 Software e sistema operativo. 

 Aplicacións ofimáticas: procesadores de texto, follas de cálculo e bases de datos. 

 Interconexión de ordenadores. 

 Breve desenvolvemento histórico da informática. 

 

Procedementos 

 Identificación e clasificación dos compoñentes do ordenador e da función que 

desempeñan dentro do conxunto. 

 Emprego das funcións básicas do sistema operativo. 

 Manexo de programas sinxelos: procesador de texto. 

 Uso do ordenador para a obtención e presentación da información. 

 Intercambio de información e recursos a través de soportes extraíbles e redes locais. 

 

Actitudes 

 Interese polas novas tecnoloxías e pola súa aplicación en proxectos tecnolóxicos. 

 Valoración da crecente importancia social dos ordenadores. 

 Actitude positiva ante a utilización do ordenador nas tarefas escolares. 

 Respecto polas normas de uso e seguridade no manexo do ordenador. 

 

 

UNIDADE 9:INTERNET. 

 

Conceptos 

 Elementos e características dunha comunicación e a súa identificación de nunha 

comunicación entre ordenadores. 

 Internet, a rede de redes. Dominios de primeiro nivel máis empregados. 

 Servizos que ofrece Internet. 

 Navegadores. Localización dun documento mediante un navegador. 

 Buscadores e portais. Tipos de busca. 

 Características dos dous tipos de correo electrónico. Vantaxes e inconvenientes. Pasos 

que cómpre seguir para dar de alta unha conta de correo e emprego dos dous tipos de correo 

electrónico. 

 

Procedementos 

 Consulta de páxinas web. 

 Recoñecemento do dominio de primeiro nivel, do servidor, do servizo e do protocolo 

dun enderezo de Internet. 

 Activación e observación de ligazóns dentro dunha mesma páxina web e entre páxinas 

distintas. 

 Acceso a buscadores e realización de buscas de distinto tipo. 

 Acceso a portais horizontais e verticais. Obtención de información e servizos. 

 Configuración e uso de contas de correo electrónico. 

 Análise de cada tipo de correo electrónico. 

 

Actitudes 

 Valoración da transcendencia de Internet como ferramenta de comunicación global e 

instantánea. 

 Interese polo funcionamento de Internet; actitude positiva ante o uso da rede. 

 Gusto polo coidado dos equipos informáticos. 

 Actitude respectuosa e responsable na comunicación con outras persoas a través das 

redes informáticas. 

 Recoñecemento da importancia de Internet na obtención de información útil na vida 

cotiá e profesional. 

 

 

3º ESO A 
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UNIDADE 1: EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

Conceptos 

 Sistema diédrico: alzado, planta e perfil dun obxecto. 

 Perspectivas cabaleira e isométrica. 

 Acotación e normalización técnica. 

 Proporcionalidade entre debuxo e realidade. Escalas. Razón de semellanza. 

 Instrumentos de medida. 

 

Procedementos 

 Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos, a fin de 

comunicar un traballo técnico. 

 Interpretación de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos. 

 Representación de debuxos a escala para comunicar ideas técnicas e tomar decisións de 

deseño. 

 Acotación de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e en 

obxectos sinxelos tridimensionais.  

 Medida con distintos instrumentos, normais e de precisión. 

 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e pola orde na presentación de traballos. 

 Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de tecnoloxías. 

 Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións. 

 Disposición cara ó traballo e achega dos materiais e ferramentas necesarios para o 

desenvolver. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

 

UNIDADE 2: MECANISMOS 

 

Conceptos 

 Mecanismos de transmisión do movemento (polea, polipasto, panca, rodas de fricción, 

sistemas de poleas, engrenaxes, parafuso sen fin, sistemas de engrenaxes). Constitución, 

funcionamento e aplicacións. 

 Mecanismos de transformación do movemento (piñón-cremalleira, parafuso-porca, 

manivela-torno, biela-manivela, cegoñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamento e 

aplicacións. 

 Mecanismos para dirixir e regular o movemento, de axustamento e de acumulación de 

enerxía. Constitución, funcionamento e aplicacións. 

 Lei da panca, momento de forzas e relación de transmisión. 

 

Procedementos 

 Identificación de mecanismos simples en máquinas complexas, explicando o seu 

funcionamento no conxunto. 

 Resolución de problemas sinxelos e cálculo da relación de transmisión. 

 Deseño e construción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 Actitude positiva e creativa ante problemas de tipo práctico e confianza na propia 

capacidade de alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 Curiosidade por comprende-lo funcionamento dos distintos mecanismos. 

 

 

UNIDADE 3: ELECTRICIDADE.  
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Conceptos 

 Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simboloxía. 

 Lei de Ohm. 

 Circuíto en serie, paralelo e mixto. 

 Corrente continua e corrente alterna. Estudo comparado. 

 Potencia e enerxía eléctrica 

 Electromagnetismo. Aplicacións: electroimán, motor de corrente continua, xerador 

(dínamo, alternador) e relé. 

 Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 Introdución á electrónica básica: a resistencia, o condensador, o díodo e o transistor. 

 

Procedementos 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto. 

 Resolución de circuítos eléctricos en serie, paralelos e mixtos. 

 Cálculo das magnitudes relacionadas: voltaxe, intensidade, resistencia, enerxía e 

potencia. 

 Montaxe de circuítos eléctricos sinxelos: circuítos mixtos, control do sentido de xiro dun 

motor, etc. 

 Deseño de circuítos e experimentación cun simulador. 

 Realización de medidas de voltaxe, intensidade e resistencia mediante un polímetro. 

 

Actitudes 

 Respecto das normas de seguridade na utilización de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento de circuítos e obxectos eléctricos. 

 Interese pola orde, a seguridade e a axeitada presentación das montaxes eléctricas. 

 Coidado e uso axeitado dos aparatos de medida. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas 

 

 

UNIDADE 4: A ENERXÍA ELÉCTRICA. 

 

Conceptos 

 Fontes de enerxía. Clasificación xeral. 

 Fontes de enerxía convencionais: central térmica, nuclear e hidroeléctrica. 

 Fontes de enerxía alternativas: enerxía eólica, solar, xeotérmica, maremotriz e da 

biomasa. 

 Importancia do uso de enerxías alternativas. 

 Enerxía e medio natural. Eficiencia e aforro enerxético. Impacto ambiental da xeración, 

transporte, distribución e uso da enerxía. 

 Valoración dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o medio natural. 

 

Procedementos 

 Descrición dos distintos tipos de centrais de produción de enerxía eléctrica, elementos 

que as constitúen e a súa función. 

 Estudo, análise e comparación dos distintos tipos de centrais e sistemas de xeración de 

enerxía eléctrica. 

 Identificación dos problemas ambientais derivados da explotación de recursos. 

 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia das distintas fontes de enerxía no mundo actual.  

 Curiosidade por coñecer o funcionamento das centrais eléctricas. 

 Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e 

refugallo de materiais e enerxía, así coma pola utilización abusiva e inadecuada de recursos 

naturais. 

 Preocupación polo consumo e polo refugallo desmedidos de produtos tecnolóxicos. 
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 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten o aforro de materias primas 

e enerxía. 

 Interese por coñece-los beneficios da reciclaxe e disposición a seleccionar e aproveita-

los materiais de refugallo. 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS E CERÁMICOS. 

 

Conceptos 

 Plásticos. Procedencia e obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicacións. 

 Técnicas de conformación dos materiais plásticos. 

 Técnicas de manipulación dos materiais plásticos. Ferramentas manuais básicas, útiles 

e maquinaria necesarios para o traballo con plásticos. 

 Unión de materiais plásticos: desmontables e fixas. 

 Normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e mantemento de ferramentas, útiles 

e materiais técnicos. 

 Materiais téxtiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

 Materiais de construción: pétreos e cerámicos. Obtención. Clasificación. Técnicas de 

conformación. Propiedades características. Aplicacións. 

 

Procedementos 

 Identificación dos materiais plásticos, téxtiles e de construción en obxectos de uso 

habitual. 

 Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais plásticos, téxtiles, 

pétreos e cerámicos, seleccionando os máis idóneos para elaborar ou construír un produto. 

 Emprego na aula taller de tecnoloxía de técnicas de manipulación de materiais plásticos 

na elaboración de obxectos tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de uso, hixiene, 

seguridade e control dos recursos materiais. 

 Selección e reutilización dos materiais plásticos de refugallo na fabricación doutros 

obxectos sinxelos e operadores nos proxectos da aula taller. 

 

Actitudes 

 Predisposición a considerar de forma equilibrada os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de produtos. 

 Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación e 

o refugallo de materiais de uso técnico e ante a utilización abusiva e inadecuada dos recursos 

naturais e predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan o aforro de materias 

primas. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 

 

UNIDADE 6: O ORDENADOR E OS NOSOS PROXECTOS 

 

Conceptos 

 Compoñentes do ordenador e periféricos.  

 Procesadores de texto, utilización de ferramentas avanzadas (liñas, cadros de texto, 

marcos de auga, debuxos predeseñados, grosores de liña, etc.), deseño e modificación de 

táboas. 

 Iniciación á folla de cálculo, fórmulas sinxelas e elaboración de gráficas estatísticas. 

 

Procedementos 

 Manexo de procesadores de texto para a elaboración de memorias técnicas. 

 Uso da folla de cálculo para realizar tarefas concretas (medias de notas académicas, 

etcétera). 

 Intercambio de gráficas e resultados entre follas de cálculo e procesadores de texto. 

 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e pola orde na presentación de traballos. 
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 Valoración da utilización do ordenador como ferramenta na área de tecnoloxía. 

 Interese polos distintos programas de ordenador e as súas aplicacións en proxectos 

tecnolóxicos. 

 Disposición cara ó traballo e orde na súa execución. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

 

3ºPDC 

 

UNIDADE 1: EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

Conceptos 

 Sistema diédrico: alzado, planta e perfil dun obxecto. 

 Perspectivas cabaleira e isométrica. 

 Acotación e normalización técnica. 

 Proporcionalidade entre debuxo e realidade. Escalas. Razón de semellanza. 

 Instrumentos de medida. 

 

Procedementos 

 Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos, a fin de 

comunicar un traballo técnico. 

 Interpretación de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos. 

 Representación de debuxos a escala para comunicar ideas técnicas e tomar decisións de 

deseño. 

 Acotación de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e en 

obxectos sinxelos tridimensionais.  

 Medida con distintos instrumentos, normais e de precisión. 

 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e pola orde na presentación de traballos. 

 Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de tecnoloxías. 

 Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións. 

 Disposición cara ó traballo e achega dos materiais e ferramentas necesarios para o 

desenvolver. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

 

UNIDADE 2: MECANISMOS 

 

Conceptos 

 Mecanismos de transmisión do movemento (polea, polipasto, panca, rodas de fricción, 

sistemas de poleas, engrenaxes, parafuso sen fin, sistemas de engrenaxes). Constitución, 

funcionamento e aplicacións. 

 Mecanismos de transformación do movemento (piñón-cremalleira, parafuso-porca, 

manivela-torno, biela-manivela, cegoñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamento e 

aplicacións. 

 Lei da panca, momento de forzas e relación de transmisión. 

 

Procedementos 

 Identificación de mecanismos simples en máquinas complexas, explicando o seu 

funcionamento no conxunto. 

 Resolución de problemas sinxelos e cálculo da relación de transmisión. 

 Deseño e construción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 Actitude positiva e creativa ante problemas de tipo práctico e confianza na propia 

capacidade de alcanzar resultados útiles. 
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 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 Curiosidade por comprende-lo funcionamento dos distintos mecanismos. 

 

 

UNIDADE 3: ELECTRICIDADE.  

 

Conceptos 

 Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simboloxía. 

 Lei de Ohm. 

 Circuíto en serie, paralelo e mixto. 

 Corrente continua e corrente alterna. Estudo comparado. 

 Potencia e enerxía eléctrica 

 Electromagnetismo. Aplicacións: electroimán, motor de corrente continua, xerador 

(dínamo, alternador) e relé. 

 Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 

Procedementos 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto. 

 Resolución de circuítos eléctricos en serie, paralelos e mixtos. 

 Cálculo das magnitudes relacionadas: voltaxe, intensidade, resistencia, enerxía e 

potencia. 

 Montaxe de circuítos eléctricos sinxelos: circuítos mixtos, control do sentido de xiro dun 

motor, etc. 

 Deseño de circuítos e experimentación cun simulador. 

 Realización de medidas de voltaxe, intensidade e resistencia mediante un polímetro. 

 

Actitudes 

 Respecto das normas de seguridade na utilización de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento de circuítos e obxectos eléctricos. 

 Interese pola orde, a seguridade e a axeitada presentación das montaxes eléctricas. 

 Coidado e uso axeitado dos aparatos de medida. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas 

 

 

UNIDADE 4: A ENERXÍA ELÉCTRICA. 

 

Conceptos 

 Fontes de enerxía. Clasificación xeral. 

 Fontes de enerxía convencionais: central térmica, nuclear e hidroeléctrica. 

 Fontes de enerxía alternativas: enerxía eólica, solar, xeotérmica, maremotriz e da 

biomasa. 

 Enerxía e medio natural. Eficiencia e aforro enerxético. Impacto ambiental da xeración, 

transporte, distribución e uso da enerxía. 

 Valoración dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o medio natural. 

 

Procedementos 

 Descrición dos distintos tipos de centrais de produción de enerxía eléctrica, elementos 

que as constitúen e a súa función. 

 Estudo, análise e comparación dos distintos tipos de centrais e sistemas de xeración de 

enerxía eléctrica. 

 Identificación dos problemas ambientais derivados da explotación de recursos. 

 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia das distintas fontes de enerxía no mundo actual.  

 Curiosidade por coñecer o funcionamento das centrais eléctricas. 
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 Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e 

refugallo de materiais e enerxía, así coma pola utilización abusiva e inadecuada de recursos 

naturais. 

 Preocupación polo consumo e polo refugallo desmedidos de produtos tecnolóxicos. 

 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten o aforro de materias primas 

e enerxía. 

 Interese por coñece-los beneficios da reciclaxe e disposición a seleccionar e aproveita-

los materiais de refugallo. 

 

 

UNIDADE 5: MATERIAIS PLÁSTICOS, TEXTILES, PÉTREOS E CERÁMICOS. 

 

Conceptos 

 Plásticos. Procedencia e obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicacións. 

 Técnicas de conformación dos materiais plásticos. 

 Técnicas de manipulación dos materiais plásticos. Ferramentas manuais básicas, útiles 

e maquinaria necesarios para o traballo con plásticos. 

 Unión de materiais plásticos: desmontables e fixas. 

 Normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e mantemento de ferramentas, útiles 

e materiais técnicos. 

 Materiais téxtiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

 Materiais de construción: pétreos e cerámicos. Obtención. Clasificación. Técnicas de 

conformación. Propiedades características. Aplicacións. 

 

Procedementos 

 Identificación dos materiais plásticos, téxtiles e de construción en obxectos de uso 

habitual. 

 Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais plásticos, téxtiles, 

pétreos e cerámicos, seleccionando os máis idóneos para elaborar ou construír un produto. 

 Emprego na aula taller de tecnoloxía de técnicas de manipulación de materiais plásticos 

na elaboración de obxectos tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de uso, hixiene, 

seguridade e control dos recursos materiais. 

 Selección e reutilización dos materiais plásticos de refugallo na fabricación doutros 

obxectos sinxelos e operadores nos proxectos da aula taller. 

 

Actitudes 

 Predisposición a considerar de forma equilibrada os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de produtos. 

 Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación e 

o refugallo de materiais de uso técnico e ante a utilización abusiva e inadecuada dos recursos 

naturais e predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan o aforro de materias 

primas. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 

 

UNIDADE 6: O ORDENADOR E OS NOSOS PROXECTOS 

 

Conceptos 

 Compoñentes do ordenador e periféricos.  

 Procesadores de texto, utilización de ferramentas avanzadas (liñas, cadros de texto, 

marcos de auga, debuxos predeseñados, grosores de liña, etc.), deseño e modificación de 

táboas. 

 Iniciación á folla de cálculo, fórmulas sinxelas e elaboración de gráficas estatísticas. 

 

Procedementos 

 Manexo de procesadores de texto para a elaboración de memorias técnicas. 

 Uso da folla de cálculo para realizar tarefas concretas (medias de notas académicas, 
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etcétera). 

 Intercambio de gráficas e resultados entre follas de cálculo e procesadores de texto. 

 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e pola orde na presentación de traballos. 

 Valoración da utilización do ordenador como ferramenta na área de tecnoloxía. 

 Interese polos distintos programas de ordenador e as súas aplicacións en proxectos 

tecnolóxicos. 

 Disposición cara ó traballo e orde na súa execución. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

 

4º ESO 

 

UNIDADE 1: ELECTRÓNICA ANALÓXICA. 

 

Conceptos 

 Compoñentes electrónicos básicos: 

 Resistencias: fixas e variables. 

 Semiconductores e diodos. Constitución, funcionamento e aplicacións. Diodos LED. 

 Transistores. Constitución, funcionamento e aplicacións. Cálculos en circuítos con 

trasistores. 

 Condensadores. Tipos e funcionamento. Carga e descarga dun condensador. 

 Relés. Constitución, funcionamento e aplicacións. 

 Funcionamento de circuítos electrónicos básicos. 

 Circuítos electrónicos: impresos e integrados. 

 Deseño e construción de circuítos impresos. 

 Simulación de circuítos electrónicos. 

 

Procedementos 

 Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así coma das súas funcións e 

simboloxía. 

 Realización, a partir dun esquema, de montaxes de circuítos electrónicos, usando 

resistencias, condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados. 

 Deseño dun circuíto impreso a partir dun esquema eléctrico. 

 Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento 

 

Actitudes 

 Interese por coñecer os principios de funcionamento dos compoñentes electrónicos. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da electrónica no ámbito doméstico, 

escolar e industrial. 

 Disposición positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para alcanzar resultados útiles. 

 Respecto polas normas de seguridade na aula de tecnoloxía e concienciación dos 

riscos que entraña o uso da electricidade. 

 

 

UNIDADE 2: ELECTRÓNICA DIXITAL BÁSICA. 

 

Conceptos 

 Sinais analóxicas e dixitais. 

 Lóxica binaria: operacións básicas, propiedades, leis e teoremas da álxebra de Boole. 

Obtención e simplificación de funcións lóxicas. Táboas de verdade. 

 Circuítos dixitais. Portas lóxicas. 

 Circuítos dixitais integrados. 

 Circuítos combinacionais: análise e deseño. 

 

Procedementos 

 Identificación de sinais analóxicas e dixitais. 
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 Elaboración de táboas de verdade e obtención de funcións lóxicas simplificadas. 

 Análise e deseño de circuítos electrónicos dixitais sinxelos. 

 Recoñecemento e utilización dos circuítos integrados dixitais. 

 Deseño de circuítos combinacionais. 

 

Actitudes 

 Valoración da importancia da electrónica dixital na sociedade actual. 

 Curiosidade por comprender as características, os compoñentes e o funcionamento 

dos circuítos electrónicos dixitais. 

 Disposición a explorar diferentes aplicacións dos circuítos dixitais e os seus 

compoñentes. 

 Actitude crítica ante as ofertas que o mercado pon á nosa disposición en materia de 

tecnoloxía dixital. 

 

 

UNIDADE 3: INSTALACIÓNS NA VIVENDA. 

 

Conceptos 

 Instalación eléctrica dun edificio e no interior da vivenda. 

 Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos. 

 Circuítos interiores de auga. Compoñentes básicos. 

 Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes. 

 Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes. 

 Outras instalacións da vivenda: telefonía, radio, televisión. 

 Seguridade e mantemento de instalacións. 

 

Procedementos 

 Identificación dos elementos de cada instalación. 

 Busca de información sobre regulamentación. 

 Deseño e debuxo de instalacións utilizando a simboloxía apropiada. 

 Exposición e despece dos distintos compoñentes das instalacións. 

 

Actitudes 

 Interese pola distribución e polo uso da enerxía no fogar. 

 Valoración dos problemas ambientais causados polo dispendio no uso das instalacións 

da vivenda. 

 Interese e actitude activa no respecto polas medidas de mantemento e seguridade 

necesarias. 

 Responsabilidade perante ó consumo. 

 

 

UNIDADE 4: CONTROL E ROBÓTICA. 

 

Conceptos 

 Mecanismos, automatismos e robots. 

 Sistema de control. Tipos. Realimentación. 

 Representación gráfica do funcionamento do sistema de control. 

 Automatismos electromecánicos: compoñentes, estrutura e funcionamento. 

 Automatismos electrónicos: compoñentes, estrutura e funcionamento. A etapa de 

potencia. 

 Definición de robot. 

 Arquitectura dun robot. 

 

Procedementos 

 Clasificación das máquinas segundo o seu nivel de automatización. 

 Identificación de automatismos en sistemas técnicos cotiáns describindo a función que 

realizan. 

 Representación gráfica do funcionamento de distintos automatismos mediante 

diagramas de bloques ou de fluxo. 
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 Distinción dos distintos elementos do sistema de control. 

 Uso do ordenador para simular e comprender mellor o funcionamento dun robot. 

 Busca de información na internet sobre robots e, a partir da información obtida sobre 

distintos robots, formulación dunha definición e dunha arquitectura básica. 

 

Actitudes 

 Manifestación dunha actitude positiva e creativa fronte os problemas prácticos e 

interese por resolvelos. Sensibilidade cara ás tarefas que achegan outras persoas e implicación 

persoal na elaboración de tarefas para conseguir resultados orixinais e positivos. 

 Demostración de curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións 

achegadas por outras persoas, culturas e sociedades. 

 Valoración da importancia do uso do vocabulario adecuado e das normas e da 

simboloxía establecidas para manter unha comunicación eficaz. 

 

 

UNIDADE 5: TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN. 

Conceptos 

 Os sistemas de comunicación. 

 As comunicacións alámbricas: telégrafo e teléfono. 

 As comunicacións inalámbricas: radio e televisión. 

 Os sistemas de localización por satélite: GPS. 

 A telefonía móbil. Características principais. 

 Futuro das comunicacións no fogar. 

 

Procedementos 

 Coñecemento e análise dos elementos dun sistema de comunicación. 

 Descrición dos distintos sistemas de comunicación, os elementos que os constitúen e a 

súa función. 

 Estudio histórico de distintas formas de comunicación valorando a evolución do alcance, 

o tempo necesario, a cantidade de información e a súa área de influencia. 

 Descrición do diagrama de bloques dun sistema de telefonía. 

 Descrición do diagrama de bloques dun sistema de TV e os sinais que interveñen. 

 

Actitudes 

 Actitude aberta e flexible ó explorar e desenvolver ideas. 

 Valoración da importancia da investigación e desenvolvemento dos sistemas de 

comunicación e a súa influencia na calidade de vida. 

 Interese por coñece-los principios científicos que explican o funcionamento dos 

obxectos técnicos. 

 Mantemento dun contorno agradable e ordenado na aula. 

 Valoración dos efectos do desenvolvemento tecnolóxico e resposta consecuente. 

 

 

UNIDADE 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 

Conceptos 

 Aplicacións pneumáticas e hidráulicas. 

 Propiedades dos fluídos a presión. 

 Circuítos pneumáticos. Características. Elementos. Esquemas. 

 Circuítos hidráulicos. Características. Elementos. Esquemas. 

 

Procedementos 

 Descrición dos compoñentes básicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 Análise da constitución e o funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos de 

aplicacións reais. 

 Deseño de sistemas pneumáticos e hidráulicos utilizando a simboloxía axeitada. 

 Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal. 

 

Actitudes 
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 Valoración das posibilidades do emprego dos fluídos a presión en máquinas e 

instalacións. 

 Curiosidade por comprender as características, os elementos e os principios básicos de 

funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 Disposición a explorar diferentes aplicacións de circuítos e elementos pneumáticos e 

hidráulicos para utilizalos en novos procesos de deseño e construción. 

 

 

UNIDADE 7: A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO. 

 

Conceptos 

 Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía. 

 Períodos tecnolóxicos: tecnoloxía do azar, do artesán e enxeñeiril. 

 Feitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Situación histórica destes. 

 Modelos sociais, e tecnoloxías que marcan o período correspondente. 

 Relación da tecnoloxía co modelo social. 

 Evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Desenvolvemento sostible. 

 

Procedementos 

 Identificación das diferenzas entre ciencia, técnica e tecnoloxía. 

 Investigación bibliográfica e por Internet de períodos históricos.  

 Análise histórica dos distintos modelos sociais. 

 Investigación sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Análise das políticas para o desenvolvemento sostible. 

 

Actitudes 

 Interese na historia da tecnoloxía. 

 Valoración dos aspectos sociais e económicos do desenvolvemento tecnolóxico. 

 Curiosidade sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Disposición a unha utilización solidaria e responsable dos medios tecnolóxicos 

actuais. 

 

 

 

4º PDC 

 

UNIDADE 1: ELECTRÓNICA ANALÓXICA. 

 

Conceptos 

 Compoñentes electrónicos básicos: 

 Resistencias: fixas e variables. 

 Semiconductores e diodos. Constitución, funcionamento e aplicacións. Diodos LED. 

 Transistores. Constitución, funcionamento e aplicacións. Cálculos en circuitos con 

trasistores. 

 Condensadores. Tipos e funcionamento. Carga e descarga dun condensador. 

 Relés. Constitución, funcionamento e aplicacións. 

 Funcionamento de circuitos electrónicos básicos. 

 Circuitos electrónicos: impresos e integrados. 

 Deseño e construción de circuitos impresos. 

 Simulación de circuitos electrónicos. 

 

Procedementos 

 Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así coma das súas funcións e 

simboloxía. 

 Realización, a partir dun esquema, de montaxes de circuítos electrónicos, usando 

resistencias, condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados. 

 Deseño dun circuíto impreso a partir dun esquema eléctrico. 

 Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento 
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Actitudes 

 Interese por coñecer os principios de funcionamento dos compoñentes electrónicos. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da electrónica no ámbito doméstico, 

escolar e industrial. 

 Disposición positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para alcanzar resultados útiles. 

 Respecto polas normas de seguridade na aula de tecnoloxía e concienciación dos 

riscos que entraña o uso da electricidade. 

 

 

UNIDADE 2: ELECTRÓNICA DIXITAL BÁSICA. 

 

Conceptos 

 Sinais analóxicas e dixitais. 

 Lóxica binaria: operacións básicas, propiedades, leis e teoremas da álxebra de Boole. 

Obtención e simplificación de funcións lóxicas. Táboas de verdade. 

 Circuítos dixitais. Portas lóxicas. 

 Circuítos dixitais integrados. 

 Circuítos combinacionais: análise e deseño. 

 

Procedementos 

 Identificación de sinais analóxicas e dixitais. 

 Elaboración de táboas de verdade e obtención de funcións lóxicas simplificadas. 

 Análise e deseño de circuítos electrónicos dixitais sinxelos. 

 Recoñecemento e utilización dos circuítos integrados dixitais. 

 Deseño de circuítos combinacionais. 

 

Actitudes 

 Valoración da importancia da electrónica dixital na sociedade actual. 

 Curiosidade por comprender as características, os compoñentes e o funcionamento 

dos circuítos electrónicos dixitais. 

 Disposición a explorar diferentes aplicacións dos circuítos dixitais e os seus 

compoñentes. 

 Actitude crítica ante as ofertas que o mercado pon á nosa disposición en materia de 

tecnoloxía dixital. 

 

 

UNIDADE 3: INSTALACIÓNS NA VIVENDA. 

 

Conceptos 

 Instalación eléctrica dun edificio e no interior da vivenda. 

 Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos. 

 Circuítos interiores de auga. Compoñentes básicos. 

 Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes. 

 Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes. 

 Outras instalacións da vivenda: telefonía, radio, televisión. 

 Seguridade e mantemento de instalacións. 

 

Procedementos 

 Identificación dos elementos de cada instalación. 

 Busca de información sobre regulamentación. 

 Deseño e debuxo de instalacións utilizando a simboloxía apropiada. 

 Exposición e despece dos distintos compoñentes das instalacións. 

 

Actitudes 

 Interese pola distribución e polo uso da enerxía no fogar. 

 Valoración dos problemas ambientais causados polo dispendio no uso das instalacións 

da vivenda. 
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 Interese e actitude activa no respecto polas medidas de mantemento e seguridade 

necesarias. 

 Responsabilidade perante ó consumo. 

 

 

UNIDADE 4: CONTROL E ROBÓTICA. 

 

Conceptos 

 Mecanismos, automatismos e robots. 

 Sistema de control. Tipos. Realimentación. 

 Representación gráfica do funcionamento do sistema de control. 

 Automatismos electromecánicos: compoñentes, estrutura e funcionamento. 

 Automatismos electrónicos: compoñentes, estrutura e funcionamento. A etapa de 

potencia. 

 Definición de robot. 

 Arquitectura dun robot. 

 

Procedementos 

 Clasificación das máquinas segundo o seu nivel de automatización. 

 Identificación de automatismos en sistemas técnicos cotiáns describindo a función que 

realizan. 

 Representación gráfica do funcionamento de distintos automatismos mediante 

diagramas de bloques ou de fluxo. 

 Distinción dos distintos elementos do sistema de control. 

 Uso do ordenador para simular e comprender mellor o funcionamento dun robot. 

 Busca de información na internet sobre robots e, a partir da información obtida sobre 

distintos robots, formulación dunha definición e dunha arquitectura básica. 

 

Actitudes 

 Manifestación dunha actitude positiva e creativa fronte os problemas prácticos e 

interese por resolvelos. Sensibilidade cara ás tarefas que achegan outras persoas e implicación 

persoal na elaboración de tarefas para conseguir resultados orixinais e positivos. 

 Demostración de curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións 

achegadas por outras persoas, culturas e sociedades. 

 Valoración da importancia do uso do vocabulario adecuado e das normas e da 

simboloxía establecidas para manter unha comunicación eficaz. 

 

 

UNIDADE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 

Conceptos 

 Aplicacións pneumáticas e hidráulicas. 

 Propiedades dos fluídos a presión. 

 Circuítos pneumáticos. Características. Elementos. Esquemas. 

 Circuítos hidráulicos. Características. Elementos. Esquemas. 

 

Procedementos 

 Descrición dos compoñentes básicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 Análise da constitución e o funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos de 

aplicacións reais. 

 Deseño de sistemas pneumáticos e hidráulicos utilizando a simboloxía axeitada. 

 Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal. 

 

Actitudes 

 Valoración das posibilidades do emprego dos fluídos a presión en máquinas e 

instalacións. 

 Curiosidade por comprender as características, os elementos e os principios básicos de 

funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 Disposición a explorar diferentes aplicacións de circuítos e elementos pneumáticos e 
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hidráulicos para utilizalos en novos procesos de deseño e construción. 

 

Contidos mínimos 

 

2ºESO 

 Definición tecnoloxía. Fases do proxecto técnico 

 Uso de instrumentos de debuxo, para a realización de bosquexos e croquis, 

empleando escalas, acotación e sistemas de representación normalizados. 

 Estruturas: elementos dunha estrutura e esforzos aos que están sometidos. Análise da 

función que desempeñan.  

 Diferenza entre materias primas e materiais. Características dos distintos materiais. 

 Identificación dos diferentes tipos de madeiras. Ferramentas e máquinas mais 

habituais utilizadas no traballo coa madeira. 

 Características básicas e aplicacións dos materiais metálicos máis utilizados: acero, 

cobre, aluminio, estaño. 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto. Montaxe circuítos básicos. 

 Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm. Resolución de problemas. 

 Análise dos elementos dun ordenador. Funcionamento e manexo básico. 

 Almacenamento, organización e recuperación da información en soportes físicos, locais 

y extraíbles. Instalación de programas. Acceso a recursos compartidos en redes locais. 

 Coñecemento e aplicación da terminoloxía e procedementos básicos dos procesadores 

de texto. Edición e mellora de documentos. 

 Internet: Ferramentas e aplicacións básicas para a búsqueda, descarga, intercambio e 

publicación da información. 

 

 

3º ESO 

 Realización de documentos técnicos. Uso de instrumentos de debuxo para a 

realización de bosquexos e croquis, empregando escalas, acotación e sistemas de 

representación normalizados. 

 Estudo, análise e comparación dos distintos tipos de centrais e sistemas de xeración 

de enerxía eléctrica. 

 Materiais plásticos, téxtiles,pétreos e cerámicos. Obtención e propiedades. 

 Coñecemento e aplicación da terminoloxía e procedementos básicos das follas de 

cálculo e as ferramentas de presentacións. Edición e mellora de documentos. 

 Mecanismos. Mecanismos de transmisión y transformación de movemento. Relación de 

transmisión. Pancas lei da panca. Resolución de problemas. 

 Electricidade: Lei de Ohm e magnitudes fundamentais. Experimentación dos efectos 

da corrente eléctrica: luz, calor e electromagnetismo. Circuíto eléctrico: funcionamento, 

elementos, simboloxía y deseño. Resolución de problemas  

 

 

3º PDC 

 Realización de documentos técnicos. Uso de instrumentos de debuxo para a 

realización de bosquexos e croquis, empregando escalas, acotación e sistemas de 

representación normalizados. 

 Estudo, análise e comparación dos distintos tipos de centrais e sistemas de xeración 

de enerxía eléctrica. 

 Materiais plásticos, téxtiles,pétreos e cerámicos. Obtención e propiedades. 

 Coñecemento e aplicación da terminoloxía e procedementos básicos das follas de 

cálculo e as ferramentas de presentacións. Edición e mellora de documentos. 

 Mecanismos. Mecanismos de transmisión y transformación de movemento. Relación de 

transmisión. Pancas e lei da panca. Resolución de problemas. 

 Electricidade: Lei de Ohm e magnitudes fundamentais. Experimentación dos efectos 

da corrente eléctrica: luz, calor e electromagnetismo. Circuíto eléctrico: funcionamento, 

elementos, simboloxía y deseño. Resolución de problemas sinxelos. 
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4º ESO 

 Análise dos elementos que configuran as instalacións dunha vivenda: electricidade, 

auga sanitaria, evacuación de augas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, 

demótica, outras instalacións. 

 Electrónica analóxica. Compoñentes básicos, simboloxía, análise e montaxe de 

circuítos elementais. 

 Electrónica dixital. Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos. 

Portas lóxicas. 

 Descrición dos sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica e os seus principios 

técnicos, para transmitir son, imaxe e datos. 

 Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores e aplicación da 

realimentación en dispositivos de control. 

 Descrición, análise e diseño dos sistemas hidráulicos e neumáticos, dos seus 

compoñentes e principios físicos de funcionamento. 

 

 

4º PDC 

 Análise dos elementos que configuran as instalacións dunha vivenda: electricidade, 

auga sanitaria, evacuación de augas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, 

demótica, outras instalacións. 

 Electrónica analóxica. Compoñentes básicos, simboloxía, análise e montaxe de 

circuítos elementais. 

 Electrónica dixital. Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos. 

Portas lóxicas. 

 Descrición, análise e diseño dos sistemas hidráulicos e neumáticos, dos seus 

compoñentes e principios físicos de funcionamento. 

 

 

Avaliación 

Das competencias dos alumnos 

Criterios xerais de avaliación. 

 

2º ESO e 3º ESO 

 Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os 

coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis axeitada nun 

contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os recursos de expresión e 

comunicación. 

 Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto ao ambiente e 

valorando as condicións do contorno de traballo. 

 Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos 

periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos sistemas 

operativos como interface de comunicación coa máquina. 

 Describir propiedades básicas da madeira e dos metais, identificalos en aplicacións 

comúns e empreñar técnicas básicas de conformación, unión e acabado. 

 Representar mediante vistas obxectos e sistemas técnicos sinxelos, aplicando criterios 

de normalización. 

 Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual e gráfica. 

 Analizar e describir nas estruturas do contorno os elementos resistentes e os esforzos 

aos que están sometidos. 

 Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados por 

operadores elementais, utilizando correctamente instrumentos de medida de magnitudes 

eléctricas básicas. 

 Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e publicación de 

información. 
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4º ESO 

 Describir os elementos que compoñen as distintas instalacións dunha vivenda e as 

normas que regulan o seu deseño e utilización. Realizar deseños sinxelos, empregando a 

simboloxía adecuada, e montaxes de circuítos básicos, e valorar as condicións que contribúen 

ao aforro enerxético, á habitabilidade e á estética nunha vivenda. 

 Analizar esquemas de circuítos electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos para describir 

o seu funcionamento, os seus compoñentes elementais e os principios físicos nos que se 

basean e realizar a montaxe de circuítos, previamente deseñados, con finalidade clara, 

introducindo modificacións cun propósito determinado. 

 Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías electrónica, hidráulica e pneumática 

e identificar e describir as características e o funcionamento deste tipo de sistemas. Utilizar 

con soltura a simboloxía e a nomenclatura necesaria para representar circuítos coa finalidade 

de deseñar e construír un circuíto ou mecanismo capaz de resolver un problema cotián, 

utilizando enerxía eléctrica, hidráulica ou pneumática. 

 Deseñar e construír un circuíto ou mecanismo capaz de resolver un problema cotián, 

utilizando as tecnoloxías electrónica, hidráulica ou pneumática. 

 Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole, relacionar formulacións 

lóxicas con procesos técnicos e resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 

sinxelos. 

 Analizar e describir os elementos e sistemas de comunicación con e sen fíos e os 

principios básicos que rexen o seu funcionamento. 

 Desenvolver un programa para controlar un sistema automático ou un robot e o seu 

funcionamento de forma autónoma en función da realimentación que reciba del contorno. 

 Explicar a evolución tecnolóxica ao longo da historia analizando obxectos técnicos e a 

súa relación co contorno, e valorando a súa repercusión na calidade de vida. 

 

 

Procedementos e técnicas de avaliación 

 

Observación sistemática en clase: o alumno atende, mostra interese, fai preguntas, 

segue o procedemento de traballo establecido, respecta as normas de seguridade, colabora e 

axuda aos demais. 

Caderno de traballo: leva as tarefas ao día, completa as actividades en casa, toma nota 

dos resumes e esquemas, coida a ortografía, a presentación e a limpeza. 

Proxectos: elaboración de documentación, presentación e limpeza, normalización e 

simboloxía, claridade de contidos e sínteses, expresión escrita, deseño, método de traballo, 

funcionamento do obxecto construído, calidade de acabado e estética. 

Probas escritas: para superalas deberá responder correctamente aos contidos mínimos e 

valora a adquisición de conceptos, comprensión e razoamento mediante probas específicas 

abertas, cerradas, exposición de un tema, resolución de exercicios, etc. 

Elaboración de traballos individuais o en grupo para casa e na aula: selección correcta de 

información asociada ao tema, presentación, coherencia en el texto, etc. 

 

Criterios de cualificación 

 

INSTRUMENTO PESO CON PROXECTO PESO SIN PROXECTO 

EXAMES 30% 50% 

PROXECTO 30% - 

CADERNO 10% 15% 

TRABALLOS 10% 15% 

ACTITUDE 20% 20% 

 

Consideracións xerais. 

Para poder superar a avaliación é imprescindible que: 
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A nota media dos exames supere o “4”; en caso contrario, a nota máxima que poderá 

obter o alumno en dita avaliación será de “4”. 

A nota media da avaliación supere o “4,5”; en caso contrario o redondeo dará “4”. 

A media final do curso será a media aritmética das cualificacións reais das avaliacións 

(sen o redondeo). 

Para superar el curso será necesario superar dúas avaliacións e que a media das tres 

supere o “4.5”. 

O alumno que se presente á proba extraordinaria de setembro farao con toda a materia 

impartida no curso. Constando o exame de 2 partes: Proba escrita e traballo de verán. Será 

necesario superar ambas partes. 

No traballo de clase terase en conta a realización diaria dos exercicios, entrega puntual 

de traballos, etc. A non presentación de algún dos traballos pode ser causa de non superar a 

avaliación correspondente. 

Os traballos entregados con posterioridade á data prefixada poden no ser admitidos, e se 

o son a súa nota será rebaixada en 0.5 puntos por día de retraso. 

Se se observa que un alumno non traballa no taller, a nota do proxecto pode ser inferior 

á do seus compañeiros e incluso non puntuar en dito apartado. 

Á hora de cualificar exames e traballos valorarase negativamente a mala presentación e 

as faltas de ortografía, podendo chegar a penalizarse. Cada 3 faltas poderán restar un punto á 

nota final do exame. 

O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame, recibirá unha cualificación de 0 

puntos no mesmo, e por lo tanto, a avaliación quedará suspendida automaticamente. 

 

 

 

Relixión 
 

1º ESO 

 

Obxetivos xerais. 

 

 Descubrir  por qué a Biblia foi e é un libro moi importante para moitas persoas. 

 Saber cuál é o mensaxe que transmite a Biblia. 

 Coñecer cómo explican a orixe do universo a Biblia e outros textos antigos. 

 Descubrir-la orixe e a causa do mal no mundo. 

 Coñecer cándo, con quén e cómo Deus establece unha comunicación co ser humano. 

 Coñece-la situación do pobo de Israel cando era escravo en Exipto. 

 Ver cómo Deus cumpre as súas promesas. 

 Comprender que Deus sempre perdona. 

 Recoñecer a Xesús como o Mesías prometido por Deus, e a María, a súa nai. 

 Coñece-la  mensaxe  de Xesús. 

 Coñece-los testemuños que afirman a resurrección de Xesús. 

 Comprender por qué      os cristiáns creen nun só Deus manifestado en tres persoas 

distintas: Pai. Fillo e Espíritu Santo. 

 

 

Competencias. 

 

-  Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

-  Respectar a natureza. 

    -  Adquirir bos hábitos. 

-  Comportamentos de amor e de axuda á familia que lle gustan a Deus 

    -  Selección das viñetas que representan comportamentos de axuda na casa. 

    -  Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

    -  Curiosidade por escoitar unha mensaxe sobre Deus. 

    -  Esforzo por realizar con esmero os debuxos. 

    -  Interese por descubrir como Deus quere que os nenos e as nenas amen e axuden a 

súa familia. 



513 

 

-  Competencia social e cidadá 

-  Respectar os demais. 

   -  Comportarse educadamente-  Respectar outras relixións. 

    - Desenvolver os sentimentos. 

-  Competencia cultural e artística 

    -  Comprender as obras de arte orar a arte relixiosa. 

    -  Coñecer as pinturas relixiosas- 

-  Competencia en comunicación lingüística  

-  Aprender a comunicarse. 

    -  Espertar a curiosidade lingüística. 

 

 

Contidos 

 

A Biblia. 

           -Un gran libro. 

           -Os diferentes libros. 

     - Deus creador. 

           -A orixe do universo. 

            -O mal no mundo. 

     - Deus amigo. 

            -Abrahan, o primeiro patriarca. 

            -Xacobe, herdeiro das promesas. 

     - Deus salvador. 

            -Israel, un pobo libre. 

            -A Alianza. 

     - Deus fiel. 

            -A monarquía. 

            -Os profetas. 

     -Xesús de Nazaré. 

            -Un personaxe importante. 

            -María, a nai de Xesús. 

     -A mensaxe de Xesús. 

            -Xesús dáse a coñecer. 

            -O Reino de Deus. 

     -Pasión, morte e resurrección. 

            -Os últimos días de Xesús. 

            -A resurrección. 

     -O Deus dos cristiáns. 

            -Pai, Fillo e Espíritu Santo. 

 

 

Criterios de avaliación 

 

Xulgarase se o alumnado sabe:  

 Que é a Biblia. 

 Recoñoce-los diversos libros que compoñen a Biblia. 

 Saber explicar qué é o pecado original. 

 Coñecer os Patriarcas. 

 Coñecer a historia do pobo de Israel. 

 Saber qué é a Alianza. 

 Coñecer a María, como muller e como nai de Xesús. 

 Coñecer o pais de Xesús. 

 Qué significa o Bautismo. 

 Cales son as obras de Xesús. 

 Coñecer o Magisterio da Igrexa sobre a morte e resurrección. 

 Comprender e saber explicar a Trinidade. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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Teremos en conta o siguente: 

 

Participación na clase 30% 

Traballos en grupo o individuais 30% 

Control dos apuntes e libreta 30% 

Cuestionarios  escritos 10% 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA 1 

 

TITULO: A Biblia. 

 

OBXETIVOS:  

- Descubrir e coñocer aa Biblia. 

- Coñocer os libros que a forman. 

- Aprender a diferenciar os xéneros literarios. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade religiosa e social a partir do seu analise. 

- Elexir con criterio propio e levar adiante iniciativas no ámbito persoal. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Un gran libro. 

- Os diferentes libros. 

- Curiosidade por escoitar unha mensaxe sobre Deus -A palabra de Deus. 

- Actitude de respeto ante as crenzas e experiencias diferentes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os elementos que forman a Biblia 

- Explicar a diferencia entre os libros da Biblia 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  2 

 

TÍTULO: Deus creador. 

 

OBXETIVOS : 

- Analizar  o orixen do Universo. 

- Descubrir a a creación do home e da muller. 

- Recoñocer a influencia do mal no mundo. 

 

COMPETENCIAS: 

  - Inrepretar e expresar informacions. 

  - Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A Biblia explica qué é o pecado. 

- Descubrir que Deus e diferente dos outro dioses. 

- Actitude receptiva ante o feito religioso en xeral e ante o feito cristián asi como ante 

calquera manifestación humana da busca de sentido. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Establecer unha clasificación elemental dos textos que explican o rixen da vida na 

Biblia. 
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UNIDADE  DIDÁCTICA  3 

 

TÍTULO: Deus amigo. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñocer e identificar cando Deus establece unha comunicación co ser humano. 

- Coñocer e valorar as promesas feitas a Abrahan. 

 

COMPETENCIAS: 

- Expresar emocións, vivenzas e opinions. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando erros e aprendendo deles. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Abrahan, o primeiro patriarca. 

- Xacobe, heredeiro das promesas. 

- Interese por descubrir como Deus quere que os nenos e as nenas amen e axuden a 

súa familia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os quienes son Abrahan e Xacobe. 

- Definir  qué son promesas. 

 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  4 

 

TÍTULO: Deus salvador. 

 

OBXETIVOS: 

- Descubrir e coñocer a situación do pobo de Israel cando era escravo en Exipto. 

- Saber que Deus elixió a Moisés para libera-los israelitas esclavizados. 

 

COMPETENCIAS: 

- Dialogar para mexorar a comprensión da realidade. 

- Interpretar e expresar informacions. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O pobo de Israel, escravo en Exipto. 

- Israel, un pobo libre. 

- Respeto e comprensión ante outras formas de pensamento. 

- Apertura ó pluralismo. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Facer un mapa da zona.                  

 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  5 

 

TÍTULO: Deus fiel. 

 

OBXETIVOS: 

- Comprender a filedidade de Deus con seu pobo. 

- Coñocer  os profetas. 

- Ver que hai persoas fieis que sempre teñen fe e esperanza. 

 

COMPETENCIAS: 

- Utilizar as manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e disfrute. 
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 - Asociación de imaxes de comportamentos de mala educación no colexio coa súa 

solución. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A monarquía. 

- A división do reino. 

- Os profetas. 

- A esperanza de Israel. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Elaborar un esquema con os mensaxes dos profetas. 

 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  6 

 

TÍTULO: Xesús de Nazaret. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñocer a existencia histórica de Xesús. 

- Coñocer  o país de Xesús. 

- Recoñecer a Xesús como o Mesías. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Un personaxe importante 

- Os Evanxeos. 

- Palestina, o país de Xesús. 

- Ejercicio de diálogo aberto sobre distintas posturas religiosas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras referentes ó contido da unidade. 

- Facer un comentario sobre a situación actual de Palestina. 

 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  7 

 

TÍTULO: A mensaxe de Jesús. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñoce-los inicios da predicación. 

- Coñocer e comprender a importancia do mensaxe de Xesús. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade religiosa a partir do seu analise. 

- Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Xesús dáse a coñecer. 

- O Reino de Deus. 

- Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsas. 
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UNIDADE  DIDÁCTICA  8 

 

TÍTULO: Pasión, morte e resurrección. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber qué pasó nos últimos días de Xesús. 

- Coñecer-los testimuños que afirman a resurrección de Xesús. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Os últimos días de Xesús. 

- A resurrección 

- Actidude de responsabilidade de as nosas acciones. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Debate a cerca da vida no outro mundo. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  9 

 

TÍTULO: O Deus dos cristiáns. 

 

OBXETIVOS: 

- Comprender por qué os cristiáns cren nun só Dios. 

 

COMPETENCIA 

- Utilizar o lenguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

- Comprender a realidade religiosa a partir do seu analise. 

- Comunicarse en distintos contextos. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Deus: Pai, Fillo e Espíritu Santo. 

- Actitude  cristiá ante as novas formas de relixiosidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Resumir brevemente algúns dos contados da unidade. 

 

 

Relixión 2º ESO 

 

Obxetivos xerais. 

- Descubrir  por qué a Biblia foi e é un libro moi importante para moitas persoas. 

- Saber cuál é o mensaxe que transmite a Biblia. 

- Coñecer cómo explican a orixe do universo a Biblia e outros textos antigos. 

- Descubrir-la orixe e a causa do mal no mundo. 

- Coñecer cándo, con quén e cómo Deus establece unha comunicación co ser humano. 

- Coñece-la situación do pobo de Israel cando era escravo en Exipto. 

- Ver cómo Deus cumpre as súas promesas. 

- Comprender que Deus sempre perdona. 

- Recoñecer a Xesús como o Mesías prometido por Deus, e a María, a súa nai. 

- Coñece-la  mensaxe  de Xesús. 

- Coñece-los testemuños que afirman a resurrección de Xesús. 

- Comprender por qué os cristiáns creen nun só Deus manifestado en tres persoas 

distintas: Pai, Fillo e Espíritu Santo. 
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Competencias. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

-  Respectar a natureza. 

-  Adquirir bos hábitos. 

-  Comportamentos de amor e de axuda á familia que lle gustan a Deus 

-  Selección das viñetas que representan comportamentos de axuda na casa. 

-  Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

-  Curiosidade por escoitar unha mensaxe sobre Deus. 

-  Esforzo por realizar con esmero os debuxos. 

-  Interese por descubrir como Deus quere que os nenos e as nenas amen e axuden a 

súa familia. 

 

Competencia social e cidadá 

-  Respectar os demais. 

-  Comportarse educadamente 

-  Respectar outras relixións. 

- Desenvolver os sentimentos. 

 

Competencia cultural e artística 

-  Comprender as obras de arte orar a arte relixiosa. 

-  Coñecer as pinturas relixiosas- 

-  Competencia en comunicación lingüística  

-  Aprender a comunicarse. 

-  Espertar a curiosidade lingüística. 

 

 

Contidos 

 

     - A Biblia. 

           -Un gran libro. 

           -Os diferentes libros. 

     - Deus creador. 

            -A orixe do universo. 

            -O mal no mundo. 

     - Deus amigo. 

            -Abrahan, o primeiro patriarca. 

            -Xacobe, herdeiro das promesas. 

     - Deus salvador. 

            -Israel, un pobo libre. 

            -A Alianza. 

     - Deus fiel. 

            -A monarquía. 

            -Os profetas. 

     -Xesús de Nazaré. 

            -Un personaxe importante. 

            -María, a nai de Xesús. 

     -A mensaxe de Xesús. 

            -Xesús dáse a coñecer. 

            -O Reino de Deus. 

     -Pasión, morte e resurrección. 

            -Os últimos días de Xesús. 

            -A resurrección. 

     -O Deus dos cristiáns. 

            -Pai, Fillo e Espíritu Santo. 

 

Criterios de avaliación 

Xulgarase se o alumnado sabe:  

- Que é a Biblia. 
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- Recoñoce-los diversos libros que compoñen a Biblia. 

- Saber explicar qué é o pecado original. 

- Coñecer os Patriarcas. 

- Coñecer a historia do pobo de Israel. 

- Saber qué é a Alianza. 

- Coñecer a María, como muller e como nai de Xesús. 

- Coñecer o pais de Xesús. 

- Qué significa o Bautismo. 

- Cuáles son as obras de Xesús. 

- Coñecer o Magisterio da Igrexa sobre a morte e resurrección. 

- Comprender e saber explicar a Trinidade. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

Teremos en conta o siguente: 

 

Participación na clase 30% 

Traballos en grupo o individuais 30% 

Control dos apuntes e libreta 30% 

Cuestionarios  escritos 10% 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA 1 

 

TITULO: A Biblia. 

 

OBXETIVOS:  

- Descubrir e coñocer aa Biblia. 

- Coñocer os libros que a forman. 

- Aprender a diferenciar os xéneros literarios. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade religiosa e social a partir do seu analise. 

- Elexir con criterio propio e levar adiante iniciativas no ámbito persoal. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Un gran libro. 

- Os diferentes libros. 

- Curiosidade por escoitar unha mensaxe sobre Deus -A palabra de Deus. 

- Actitude de respeto ante as crenzas e experiencias diferentes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os elementos que forman a Biblia 

- Explicar a diferencia entre os libros da Biblia 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  2 

 

TÍTULO: Deus creador. 

 

OBXETIVOS: 

- Analizar  o orixen do Universo. 

- Descubrir a a creación do home e da muller. 

- Recoñocer a influencia do mal no mundo. 

 

COMPETENCIAS: 
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  - Interpretar e expresar informacions. 

  - Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A Biblia explica qué é o pecado. 

- Descubrir que Deus e diferente dos outro dioses. 

- Actitude receptiva ante o feito religioso en xeral e ante o feito cristián asi como ante 

calquera manifestación humana da busca de sentido. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Establecer unha clasificación elemental dos textos que explican o rixen da vida 

na Biblia. 

 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  3 

 

TÍTULO: Deus amigo. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñocer e identificar cando Deus establece unha comunicación co ser humano. 

- Coñocer e valorar as promesas feitas a Abrahan. 

 

COMPETENCIAS: 

- Expresar emocións, vivenzas e opinions. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando erros e aprendendo deles. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Abrahan, o primeiro patriarca. 

- Xacobe, heredeiro das promesas. 

- Interese por descubrir como Deus quere que os nenos e as nenas amen e axuden a súa 

familia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os quienes son Abrahan e Xacobe. 

- Definir  qué son promesas. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  4 

 

TÍTULO: Deus salvador. 

 

OBXETIVOS: 

- Descubrir e coñocer a situación do pobo de Israel cando era escravo en Exipto. 

- Saber que Deus elixió a Moisés para libera-los israelitas esclavizados. 

 

COMPETENCIAS: 

- Dialogar para mexorar a comprensión da realidade. 

- Interpretar e expresar informacions. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O pobo de Israel, escravo en Exipto. 

- Israel, un pobo libre. 

- Respeto e comprensión ante outras formas de pensamento. 

- Apertura ó pluralismo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Facer un mapa da zona.                  
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UNIDADE  DIDÁCTICA  5 

 

TÍTULO: Deus fiel. 

 

OBXETIVOS: 

- Comprender a filedidade de Deus con seu pobo. 

- Coñocer  os profetas. 

- Ver que hai persoas fieis que sempre teñen fe e esperanza. 

 

COMPETENCIAS: 

 

- Utilizar as manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e disfrute. 

- Asociación de imaxes de comportamentos de mala educación no colexio coa súa 

solución. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A monarquía. 

- A división do reino. 

- Os profetas. 

- A esperanza de Israel. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Elaborar un esquema con os mensaxes dos profetas. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  6 

 

TÍTULO: Xesús de Nazaret. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñocer a existencia histórica de Xesús. 

- Coñocer  o país de Xesús. 

- Recoñecer a Xesús como o Mesías. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Un personaxe importante 

- Os Evanxeos. 

- Palestina, o país de Xesús. 

- Ejercicio de diálogo aberto sobre distintas posturas religiosas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras referentes ó contido da unidade. 

- Facer un comentario sobre a situación actual de Palestina. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  7 

 

TÍTULO: A mensaxe de Jesús. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñoce-los inicios da predicación. 

- Coñocer e comprender a importancia do mensaxe de Xesús. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade religiosa a partir do seu analise. 
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- Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Xesús dáse a coñecer. 

- O Reino de Deus. 

 

- Valoración dos comportamentos que mostran amor e felicidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsas. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  8 

 

TÍTULO: Pasión, morte e resurrección. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber qué pasó nos últimos días de Xesús. 

- Coñecer-los testimuños que afirman a resurrección de Xesús. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Os últimos días de Xesús. 

- A resurrección 

- Actidude de responsabilidade de as nosas acciones. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Debate a cerca da vida no outro mundo. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  9 

 

TÍTULO: O Deus dos cristiáns. 

 

OBXETIVOS: 

- Comprender por qué os cristiáns cren nun só Dios. 

 

COMPETENCIA 

- Utilizar o lenguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

- Comprender a realidade religiosa a partir do seu analise. 

- Comunicarse en distintos contextos. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Deus: Pai, Fillo e Espíritu Santo. 

- Actitude  cristiá ante as novas formas de relixiosidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Resumir brevemente algúns dos contados da unidade. 

 

 

Relixión 3º ESO 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS 
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 Interpretar a Revelación cristiá a través da procura da felicidade, o sentida da vida e 

as orientacións da Igrexa. 

 Descubrir o Deus de Xesucristo en diálogo coa fe cristiá, a cultura e os problemas 

actuais. 

 Identificar e comprender a Xesucristo como salvador das persoas a través da historia, 

valorando a obra da igrexa como actualizadora fiel da súa mensaxe. 

 Coñecer os aspectos básicos das relixións xa desaparecidas, relacionándoas co 

cristianismo. 

 Recoñecer aos fundadores e algúns elementos distintivos das grandes relixións 

vixentes, na súa resposta ás preguntas básicas sobre o sentido da vida. 

 Identificar e clasificar as características das grandes relixións. 

 Comparar as principais características do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. 

 Definir e clasificar os compromisos sociais de tipo moral, cívico, democrático e cristián 

e habituarse a concretalos e practicalos na vida diaria. 

 Comparar os proxectos de vida predominantes na cultura actual para deseñar e 

practicar o propio proxecto de vida desde unha escala de virtudes e valores morais, 

personalizadores, democráticos, relixiosos e cristiáns. 

 Coñecer as novas formas de relixiosidade, as seitas, a nova era, e saber a actitude 

cristiá ante estas novas formas. 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística. 

- Escoitar, comprender, expor e dialogar. 

- Expresar emocións, vivencias e opinións. 

- Utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

  

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

- Coidar o medio ambiente. 

- Consumir de xeito racional. 

 

Competencia social e cidadá. 

- Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

- Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

- Crear un sistema de valores propio baseado no respecto. 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir da súa análise. 

  

Competencia cultural e artística. 

- Cultivar a propia capacidade estética mediante a expresión artística e plástica. 

- Coñecer as obras e as manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural cristián.  

- Utilizar as manifestacións culturais e artísticas do patrimonio cristián. 

- Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas do patrimonio cristián.  

 

Competencia para aprender a aprender. 

- Dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continualo. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando os erros e aprendendo deles. 

- Lograr experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como 

colectivas. 

  

Autonomía e iniciativa persoal. 

- Desenvolver valores persoais como a responsabilidade, a colaboración, a axuda aos demais, 

perseveranza, etc. 

- Afrontar os problemas e atopar solucións para eles. 

- Elixir con criterio propio e levar adiante iniciativas na o ámbito persoal. 

- Desenvolver habilidades sociais como respecto aos demais, o diálogo, o agradecemento, a 

cooperación e o traballo en equipo. 

  

 

CONTIDOS 
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O ser humano e a relixión 

-O feito relixioso. 

-A experiencia relixiosa. 

-A práctica relixiosa. 

 

As relixións, resposta ás grandes preguntas. 

        -As grandes interrogantes. 

        -A relixión como resposta. 

 

Xesús Salvador. 

        -Xesús, o Fillo de Deus feito home. 

        -A fe cristiá. 

 

As relixións orientais. 

        - O hinduismo. 

        - O budismo. 

 

As relixións monoteístas. 

        - O xudaismo. 

        - O islamismo. 

 

As confesións cristiás. 

        - A Igrexa e as Igrexas. 

        - As Igrexas ortodoxas. 

        - As Igrexas protestantes. 

 

O diálogo interelixioso. 

        - A relación do catolicismo coas grandes relixións. 

        - Puntos de encontro entre as diversas relixións. 

 

Os cristiáns na sociedade actual. 

        - A sociedade secularizada.x. 

 

O cristianismo e as novas formas de relixiosidade. 

        - Novas formas de relixiosidade. 

 

Actitude cristiá ante as novas formas de relixiosidade. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Xulgarase se o alumnado sabe: 

- Que é o feito relixioso. 

- Que presenza ten a relixión na nosa contorna. 

- Cales son as relixións politeistas e as monoteístas. 

- Describir aos fundadores das relixións monoteístas e as súas principais semellanzas e 

diferenzas na súa relación con Deus e o seu compromiso coa salvación das persoas. 

- Indicar as caracteristicas da arte relixiosa. 

- Describir as diferentes confesións cristiás. 

- Relacionar as diversas relixións e atopar puntos en común. 

- Que é a secularización e analizala na nosa sociedade. 

- Desenvolver a habilidade de recoñecer unha seita. 

- Sinalar a Xesús como modelo de vida para os cristiáns. 

  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

- Saber que o feito relixioso é algo actual e presente no noso entorno e inseparable da 

vida humana. 
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- Saber os grandes interrogantes e as respostas sobre o sentido da vida. 

- Saber quén é Xesús Salvador. 

- Coñecer as crenzas e doctrinas do hinduismo e o budismo. 

- Coñecer as normas de vida do xudaísmo e o islamismo. 

- Coñecer as confesións cristiás da actualidade. 

- Valorar o diálogo mantido pola Igrexa católica coas outras grandes relixións. 

- Valorar o proceso de separación que se dá entre a Igrexa-Estado. 

 - Identificar as novas formas de relixiosidade. 

    

Ademais teremos en conta o siguente: 

Participación na clase 30% 

Traballos en grupo o individuais 30% 

Control dos apuntes e libreta 30% 

Cuestionarios  escritos 10% 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  1 

 

TITULO: O ser humano e a relixión. 

 

OBXETIVOS:  

- Descubrir e coñecer a orixe das relixións primitivas. 

- Coñecer a experiencia relixiosa e cada un dos seus elementos. 

- Aprender a valorar e a respetar as crenzas dos demais. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir do seu analise. 

- Elexir con criterio propio e levar adiante iniciativas no ámbito persoal. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O feito relixioso. 

- A experiencia relixiosa. 

- A práctica relixiosa. 

- Actitude de respeto ante as crenzas e experiencias diferentes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os elementos da experiencia relixiosa. 

- Explicar a diferencia entre maxia, superstición e idolatría. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  2 

 

TÍTULO: As relixións, respostas ás grandes preguntas. 

 

OBXETIVOS : 

- Analizar os grandes interrogantes do ser humano ante preguntas transcendentais e as 

diferentes respostas. 

- Descubrir a relixión como unha resposta. 

- Recoñecer a influencia da relixión na nosa cultura. 

 

COMPETENCIAS: 

- Interpretar e expresar inforrmacions. 

- Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Os grandes interrogantes. 
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- Busca do sentido da vida. 

- As diferentes relixións. 

- Actitude receptiva ante o feito relixioso en xeral e ante o feito cristián asi como ante 

calquera manifestación humana da busca de sentido. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Establecer unha clasificación elemental das distintas relixións 

- Completar unha frase que relaciona arte e relixión. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  3 

 

TÍTULO: Xesús Salvador. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñecer e identificar a Xesucristo como núcleo central da fe cristiá. 

- Valorar a fe cristiá dentro da Igrexa 

- Coñecer e valorar a Igrexa como depositaria da revelación de Deus culminada en 

Xesucristo. 

 

COMPETENCIAS: 

- Expresar emocións, vivenzas e opinions. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando erros e aprendendo deles. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Xesús o fillo de Deus. 

- A fe cristiá. 

- A Igrexa de Xesús. 

- Interese por coñecer a orixe, a vida e a misión da Igrexa. 

- Aprecio polos valores sobre o ser humano que xorden da mensaxe de Xesus. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os tres feitos máis importantes da vida de Xesús. 

- Definir a Igrexia. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  4 

 

TÍTULO: As relixións orientais. 

 

OBXETIVOS: 

- Descubrir e coñecer a orixe e os fundamentos do hinduismo e do budismo. 

 

COMPETENCIAS: 

- Dialogar para mexorar a comprensión da realidade. 

- Interpretar e expresar informacions. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O hinduismo. 

- Orixe, fundador e doctrinas. 

- O budismo. 

- Orixe, fundador e doctrinas. 

- O budismo e o hinduismo hoxe. 

- Respeto e comprensión ante outras formas de pensamento. 

- Apertura ó pluralismo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Completar un texto sobre o budismo. 

- Resumir as principias crenzas do hinduismo.                   
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UNIDADE  DIDÁCTICA  5 

 

TÍTULO: As relixións monoteístas  

 

OBXETIVOS: 

- Comprender a importancia dos tres grandes monoteísmos. 

- Coñecer o xudaísmo e o islamismo. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir do suo analise. 

- Utilizar as manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e disfrute. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O xudaísmo. 

- O islamismo. 

- Ambos na actualidade. 

- Apertura ó pluralismo. 

- Educación moral e cívica. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Elaborar un esquema con os conceptos fundamentais do islamismo e o xudaismo.  

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  6 

 

TÍTULO: As confesións cristiás. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñecer o Cisma de Oriente. 

- Coñecer as igrexas protestantes. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A Igrexa e as Igrexas. 

- A división dos cristiás. 

- As Igrexas Protestantes. 

- Exercicio de diálogo aberto sobre distintas posturas relixiosas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras referentes ó contido da unidade. 

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsas. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  7 

 

TÍTULO: O diálogo interrelixioso. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñecer os puntos de encontro entre as diversas relixións. 

- Coñecer e comprender a importancia do diálogo interelixioso. 

 

COMPETENCIAS: 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

- Comprender a realidade religiosa a partir do seu analise. 
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CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A Igrexa Católica e as outras grandes relixións. 

- Puntos de encontro con outras crenzas. 

- Orixinalidade do feito cristián. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras e frases con o contido da unidade. 

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsas. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  8 

 

TÍTULO: Os cristiáns na sociedade actual. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber qué é a secularización. 

- Saber a actitude das persoas que non cen en Deus. 

 

COMPETENCIAS: 

 

- Manter unha actitude de respeto hacia as manifestacións artísticas do patrimonio cristá. 

- Cuidar o medio ambente. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

 - A sociedade secularizada. 

 - A destrenza e a indiferencia relixiosa. 

 - Actidude de responsabilidade de as nosas acciones. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras referentes ó contido da unidade. 

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsos. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  9 

 

TÍTULO: Os cristianismo e as novas formas de relixiosidade. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñecer as novas formas de relixiosidade. 

- Afondar no concepto de Nova Era. 

- Coñecer a actitude da Igrexa ante as novas formas de relixiosidade. 

 

COMPETENCIA 

- Utilizar o lenguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

- Comprender a realidade relixiosa a partir do seu analise. 

- Comunicarse en distintos contextos. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A Nova Era. 

- As sectas. 

- Actitude  cristiá ante as novas formas de relixiosidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Resumir brevemente algúns dos contados da unidade. 

- Sinalar se unhas frases sobre o contido da unidade son verdadeiras ou falsas. 
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Relixión 4º ESO 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Interpretar a Revelación cristiá a través da procura da felicidade, o sentido da vida e 

as orientacións da Igrexa. 

 Descubrir o Deus de Xesucristo en diálogo coa fe cristiá, a cultura e os problemas 

actuais. 

 Identificar e comprender a Xesucristo como salvador das persoas a través da historia, 

valorando a obra da igrexa como actualizadora fiel da súa mensaxe. 

 Coñecer os aspectos básicos das relixións xa desaparecidas, relacionándoas co 

cristianismo. 

 Recoñecer aos fundadores e algúns elementos distintivos das grandes relixións 

vixentes, na súa resposta ás preguntas básicas sobre o sentido da vida. 

 Identificar e clasificar as características das grandes relixións. 

 Comparar as principais características do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. 

 Definir e clasificar os compromisos sociais de tipo moral, cívico, democrático e cristián 

e habituarse a concretalos e practicalos na vida diaria. 

 Comparar os proxectos de vida predominantes na cultura actual para deseñar e 

practicar o propio proxecto de vida desde unha escala de virtudes e valores morais, 

personalizadotes, democráticos, relixiosos e cristiáns. 

 Coñecer as novas formas de relixiosidade, as seitas, a nova era, e saber a actitude 

cristiá ante estas novas formas. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística. 

- Escoitar, comprender, expor e dialogar. 

- Expresar emocións, vivencias e opinións. 

- Utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

- Coidar o medio ambiente. 

- Consumir de xeito racional. 

 

Competencia social e cidadá. 

- Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

- Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

- Crear un sistema de valores propio baseado no respecto. 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir da súa análise. 

 

Competencia cultural e artística. 

- Cultivar a propia capacidade estética mediante a expresión artística e plástica. 

- Coñecer as obras e as manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural cristián. 

- Utilizar as manifestacións culturais e artísticas do patrimonio cristián. 

- Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas do patrimonio cristián. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

- Dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continualo. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando os erros e aprendendo deles. 

- Lograr experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como 

colectivas. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

- Desenvolver valores persoais como a responsabilidade, a colaboración, a axuda aos 

demais, perseveranza, etc. 

- Afrontar os problemas e atopar solucións para eles. 
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- Elixir con criterio propio e levar adiante iniciativas na o ámbito persoal. 

- Desenvolver habilidades sociais como respecto aos demais, o diálogo, o 

agradecemento, a cooperación e o traballo en equipo. 

  

 

 

CONTIDOS 

 

Homes e mulleres de fe: 

          -A fe , un acto humano. 

          -A fe en Deus, un acto razoable. 

          -O camiño da fe na Biblia. 

Seguir a Xesús. 

          -Xesús, modelo de vida cristiá. 

          -A chamada de Deus ás persoas. 

          -Ser cristián na Igrexia. 

O mundo en que vivimos. 

           -Un mundo interconectado. 

           -O ser humano e a natureza. 

           -Outros problemas do mundo. 

O cristián, un ser en construcción. 

           -A persoa, un ser libre. 

           -O problema do mal. 

           -Resposta ó problema do mal. 

O cristián, un peregrina. 

           -O camiño cristián. 

           -O proxecto da vida cristián. 

O cristián ante a vida. 

           -A vida, un don de Deus. 

           -Atentados contra a vida. 

O cristián ante o amor. 

           -A sexualidade humana. 

           -O matrimonio cristián. 

           -A familia. 

O cristián ante unha sociedade en cambio. 

           -A moral social. 

           -O mundo do traballo. 

           -A comunidade política. 

           -A solidariedade entre os homes e entre os pobos. 

Ser cristián, unha vida para sempre. 

           -O sentido cristián da morte. 

           -Unha terra nova e un ceo novo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se xuzgará si o alumnado sabe:  

- Que é o acto humano de crer. 

- Como razonamos a nosa fe. 

- Quen é Xesús. 

- Cal é o modelo de vida de Xesús. 

- Que é ser cristián na Igrexia. 

- Cales son os problemas do mundo. 

- Que é a globalización e a suas consecuencias. 

- A labor do ser humano coa natureza. 

- Que é a esperanza cristiá. 

- Que é a libertade e a responsabilidade. 

- Que é o pecado orixinal e o mal. 

- Cal es el proxecto de vida cristián. 
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- Que significa a vida e cómo atentamos contra ela. 

- Cal é a visión cristiá da sexualidade. 

- Que significa o matrimonio como comunidade de amor. 

- Como fan os cristiáns ante a política. 

- Que é a morte e a resurrección. 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA 1 

 

TITULO: Homes e mulleres de fe. 

 

OBXETIVOS:  

- Analizar o acto humano de crer, de confiar en algo ou alguen. 

- Comprobar cómo a existencia de Deus é unha realidade que o ser humano pode 

descubrir. 

- Ver o camiño que seguiu Deus para darse a coñecer á humanidade. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir do seu analise. 

- Elexir con criterio propio e levar adiante iniciativas no ámbito persoal. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A fe, un acto humano. 

- A fe en Deus, un acto razoable. 

- O camiño da fe na Biblia. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Buscar un texto literario, unha  obra de arte e unha obra musical que presente a figura 

de Xesús, explicala e xustificar por qué a escollestes. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  2 

 

TÍTULO: Seguir a Xesús. 

 

OBXETIVOS : 

- Coñecer os aspectos máis importantes da vida de Xesús. 

- Saber que as persoas son libres nas suas respostas a la chamada de Xesús. 

 

COMPETENCIAS: 

- Interpretar e expresar informacions. 

- Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES 

- Xesús modelo de vida cristiá. 

- A chamada de Deus ás persoas. 

- Ser cristián na Igrexa. 

- Valorar a Igrexa como o lugar onde os cristiás viven, alimentan e acrecentan a sua fe. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACION 

- Responder preguntas relacionadas có texto. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  3 

 



532 

 

TÍTULO: O mundo en que vivimos. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber que é o proceso de globalización. 

- Qué problemas sofren unha gran parte da humanidade. 

- Cales son os problemas ecolóxicos mais graves. 

 

COMPETENCIAS: 

- Expresar emocións, vivenzas e opinions. 

- Perseverar e esforzarse, aceptando erros e aprendendo deles. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- Un mundo interconectado. 

- O ser humano e a natureza. 

- Outros problemas do mundo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Facer un traballo sobre os problemas medioambientaes,proponiendo solucións. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  4 

 

TÍTULO: O cristián, un ser en construcción. 

 

OBXETIVOS: 

- Descubrir e coñecer a orixe e os fundamentos do hinduismo e do budismo. 

 

COMPETENCIAS: 

- Dialogar para mexorar a comprensión da realidade. 

- Interpretar e expresar informacions. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A persoa, un ser libre. 

- O problema do mal. 

- Resposta o problema do mal. 

- Reflexionar sobre a libertade das persoas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Facer un traballo sobre a libertade. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  5 

 

TÍTULO: O cristián, un peregrino. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber o camiño que debe seguir o cristiá. 

- Coñecer o proxecto de vida que Xesús nos enseñó. 

 

COMPETENCIAS: 

- Comprender a realidade relixiosa e social a partir do suo analise. 

- Utilizar as manifestacións artísticas como fonte de enriquecemento e disfrute. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O camiño cristián. 

- O proxecto de vida cristián. 

- Coñecer os dereitos humans para asi podelos restetar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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- Elaborar un esquema con os dereitos fundamentais dos nenos no mundo.  

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  6 

 

TÍTULO: O cristián ante a vida 

 

OBXETIVOS: 

- Saber que a vida é un don de Deus. 

- Coñecer os atentados contra a vida. 

 

COMPETENCIAS: 

- Expresar emocións, vivenzas e opinions. 

- Afrontar os problemas e encontrar solucións para eles. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A vida, un don de Deus. 

- Atentados contra a vida. 

- Responsabilidade con a nosa vida e respeto por ela. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Relacionar palabras referentes ó contido da unidade. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA 7 

 

TÍTULO: O cristián ante o amor. 

 

OBXETIVOS: 

-  Saber cómo se integra a sexualidade na vida. 

-  Saber o significado do matrimonio. 

-  Coñecer os retos que se lles presentan ás familias na actualidade. 

 

COMPETENCIAS: 

-  Elexir con criterio propio e levar adiante iniciativas no ámbito persoal. 

-  Comprender a realidade relixiosa a partir do seu analise.  

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A sexualidade. 

- O matrimonio cristián. 

- A familia. 

- Actitude de respecto e valoración hacia os pais.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Facer un traballo sobre o papel do matrimonio na sociedade actual. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  8 

 

TÍTULO: Os cristián ante unha sociedade en cambio. 

 

OBXETIVOS: 

- Coñecer o sétimo e o décimo mandamento da lei de Deus. 

- Cómo valora a Igrexa o traballo e a actividade económica. 

- Saber a responsabilidade que os cristiáns teñen na vida política. 

 

COMPETENCIA 

- Utilizar o lenguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

- Comprender a realidade relixiosa a partir do seu analise. 
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- Comunicarse en distintos contextos. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- A moral social. 

- O mundo do traballo. 

- A comunidade política. 

- A solidariedade entre os homes e entre os pobos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Resumir brevemente algúns dos contados da unidade. 

 

 

UNIDADE  DIDÁCTICA  9 

 

TÍTULO: Ser cristián, unha vida para sempre. 

 

OBXETIVOS: 

- Saber a resposta cristiá a la morte. 

- Coñecer a esperanza para  despois da morte. 

 

COMPETENCIA 

- Utilizar o lenguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

- Comprender a realidade relixiosa a partir do seu analise. 

- Comunicarse en distintos contextos. 

 

CONTIDOS – ACTITUDES: 

- O sentido cristá da morte. 

- Unha terra nova e un ceo novo. 

- Ser testimuño da verdade de Xesús. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Resumir brevemente algúns dos contados da unidade. 

 

 

 

 

Ámbito lingüístico-social de 3º de ESO 
 

 

CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

- Competencia comunicativa: 

Evidentemente neste ámbito, algo máis ca un conglomerado de asignaturas, debemos 

mellorar a competencia lingüística: 

Expresión oral e escrita 

Ampliación do vocabulario activo 

Mellora das técnicas de redacción: 

Organización, xerarquización de contidos 

Automatización de normas e hábitos expresivos: 

Limpeza, marxes, organización visual 

Ortografía 

Comprensión oral e escrita 

Ampliación do vocabulario pasivo 

Mellora das técnicas de lectura 

Mellora da rapidez lectora na captación de ideas principias, na discriminación das ideas 

secundarias. 
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- Competecia no coñecemento e na interacción co mundo: 

Tamén é obvia a contribución neste aspecto, pois os contidos xeográficos, económicos, 

físicos, políticos (con especial énfase no contexto dos alumnos)  fundamentan boa parte do 

ámbito. 

 

- Competencia social e cidadá: 

Pretendemos a través dos textos, dos xornais, dos diferentes exercicios e materiais 

utilizados, da reflexión, dos hábitos na clase e do noso exemplo o desenvolvemento destes 

aspectos éticos, esenciais no humano.  

A asignatura pretende: posibilitar a comprensión do mundo e a expresión das propias 

ideas. 

 

- Competencia no tratamento da información: 

Procuraremos incluir como fonte os medios dixitais: xornais, diccionarios, textos 

literarios, bibliotecas virtuais, blogs. Se é posible, procuraremos a expresión dos alumnos a 

través dos medios informáticos. - Competencia cultural e artistica: 

Este tamén é un aspecto obvio nesta materia que pretende a comprensión do mundo e 

facilitar a expresión. A aprendizaxe comunicativa será baseada en modelos de salientable 

calidade artística, adaptados ás condicións do alumno, intentando explicar a súa importancia e 

posibilitar a fruición estética. 

 

- Competencia na aprendizaxe autónoma: 

Calquera que fose o contido ou técnica que se comunique, o fundamento do ensino é a 

iniciación do neófito nas habilidades que posibilitan a investigación no ámbito que se mostra. 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

OBXECTIVOS. 

 

No plantexamento: 

Debemos ser conscientes da finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria: 

-Como transmisora dos contidos básicos da cultura   

-Como formadora dos alumnos como cidadáns (asumindo e defendendo os seus dereitos 

e deberes)  

-Como preparadora dos alumnos na praxe para a súa incorporación á vida activa, á 

formación profesional de grao medio e mesmo ao bacharelato. 

A Diversificación Curricular (DC) constitúe un xeito realista de conquerir estes obxectivos 

para aqueles alumnos con dificultades na aprendizaxe. 

O ámbito Lingüístico-social debe integrar os contidos  das Linguas galega e castelá xunto 

cos das Ciencias Sociais para posibilitar o desenvolvemento da competencia comunicativa dos 

alumnos: Comunicarse para entender o mundo. 

 

No feito comunicativo (comprensión, expresión lingüística e técnicas de estudo): 

. Ler autonomamente textos, aplicando estratexias adecuadas de lectura. 

. Comprender textos de diversos tipos, identificando a información relevante. 

. Producir textos diversos, expresando con claridade, corrección gramatical e ortográfica, 

propiedade léxica e orden diferentes ideas. 

. Obter e seleccionar información de fontes diferentes do profesor (audiovisuais, 

bibliográficas, etc..) 

. Deducir o significado das palabras polo seu contexto e ampliar o vocabulario utilizando 

os diccionarios. 

. Interpretar mensaxes plásticas e audiovisuais: fotografía, cine, etc.. 

. Elaborar esquemas e mapas conceptuais. 

. Buscar e utilizar a información adecuada para solucionar problemas concretos. 

. Presentar traballos con limpeza, orde e claridade. 

 

Na situación xeográfica e social: 
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. Recoñecer a situación, territorio, poboación e organización política do país. 

. Identificar as principais actividades productivas de Galicia. 

. Coñecer continentes, océanos e principais zonas climáticas da terra. 

. Coñecer as características físicas, políticas e humanas de Europa. 

. Interpretar gráficos e planos. 

. Interpretar mapas coas súas correspondentes aplicacións en distintas áreas. (xeografía, 

historia, política, etc.) 

. Elaborar itinerarios sobre planos ou mapas, entendendo as escalas. 

. Realizar traballos sinxelos de investigación relacionados coa realidade sociocultural de 

Galicia. 

 

Na comprensión do devenir histórico: 

. Coñecer os nomes dos grandes periodos históricos: caracterizalos sucintamente e 

situalos. 

. Localizar no tempo e no espazo os acontecementos e procesos históricos máis 

relevantes do mundo contemporáneo. 

 

No eido artístico: 

. Recoñecer os elementos básicos que configuran os principais estilos ou artistas 

relevantes do mundo contemporáneo e interpretar obras artísticas significativas de 

arquitectura, artes plásticas, literatura e música 

. Introducir aos alumnos na lectura de textos literarios de diferentes épocas. 

. Ilustrar a situación histórica destes textos con películas e documentais. 

 

No social e no persoal: 

. Fomentar unha actitude crítica respecto aos fenómenos asociais: consumismo, 

gregarismo, adiccións,.. 

. Relacionar os contidos desenvolvidos coa sociedade que nos rodea. 

. Adquirir o hábito de consultar xornais e revistas de actualidade. 

. Aceptar a necesidade de que todas as sociedades se rexan por unhas normas, 

manifestando unha actitude crítica e constructiva. 

. Participar constructivamente en actividades grupais. 

. Traballar metodicamente. 

 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 

Plantexamos a presente programación coma un todo baseado no currículo das tres 

materias que integran o ámbito.  

Coa finalidade de facer máis atractivo e variado o desenvolvemento da materia, 

fortalecendo a relación co grupo de referencia, dividirase  a carga horaria (9 horas) entre as 

tres asignaturas de xeito discrecional. Para darlle unha maior unidade ao desenvolvemento do 

PDC, imos organizar as materias arredor dunha temática que consideramos lle vai resultar 

atractiva ao alumnado: A VIAXE. Comezamos lendo un libro “viaxeiro”: A illa do tesouro. No 

ámbito das Ciencias Sociais traballaremos mapas, planos, rueiros… coa fin de conseguir que o 

grupo realice tres importantes roteiros do Concello de Miño.   

 

CONTIDOS. 

 

O ámbito Lingüístico-social debe integrar os contidos  das Linguas galega e castelá xunto 

cos das Ciencias Sociais para posibilitar o desenvolvemento da competencia comunicativa dos 

alumnos: Comunicarse para entender o mundo. 

 

O feito comunicativo (comprensión, expresión lingüística e técnicas de estudo en ambas 

linguas indistintamente): 

. Expresión oral e escrita 

. Ampliación do vocabulario activo 

  . Técnicas de redacción: 

   . Organización, xerarquización de contidos 
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  . Automatización de normas e hábitos expresivos: 

   . Limpeza, marxes, organización visual 

   . Ortografía 

. Comprensión oral e escrita 

  . Ampliación do vocabulario pasivo 

  . Técnicas de lectura 

   . Rapidez lectora 

   . Captación de ideas principais 

. Discriminación das ideas secundarias 

. Comprensión textos de diversos tipos, identificando a información relevante. 

. Obtención de información de fontes diferentes do profesor (audiovisuais, bibliográficas, 

etc..) 

. Interpretación de mensaxes plásticas e audiovisuais: fotografía, cine, etc.. 

. Elaboración de esquemas e mapas conceptuais. 

. Búsqueda da información adecuada para solucionar problemas concretos. 

 

A situación xeográfica e social: (Preferiblemente só no 1º curso de PDC) 

. Recoñecemento da situación, territorio, poboación e organización política do país. 

. Identificación das principais actividades productivas de Galicia. 

. Os continentes, océanos e principais zonas climáticas da terra. 

. As características físicas, políticas e humanas de Europa. 

. Interpretación de gráficos e planos. 

. Interpretación de mapas coas súas correspondentes aplicacións en distintas áreas. 

(xeografía, historia, política, etc.) 

. Elaboración de itinerarios sobre planos ou mapas, entendendo as escalas. 

. Realización de traballos sinxelos de investigación relacionados coa realidade 

sociocultural de Galicia.  

 

A comprensión do devenir histórico: (Preferiblemente no 2º curso) 

. Os grandes periodos históricos: nomes, orde e caracterización sucinta. 

. Localización no tempo e no espazo dos acontecementos e procesos históricos máis 

relevantes do mundo contemporáneo. 

 

O eido artístico: 

. Os elementos básicos que configuran os principais estilos do mundo contemporáneo: 

obras  e autores significativos da arquitectura, artes plásticas, literatura e música 

. Lectura de textos literarios de diferentes épocas. 

 

      

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

O primeiro criterio aplicable  será o da actitude positiva diaria. O reiterado 

incumprimento de tarefas, as faltas sen xustificar ou a deixación de labores será avisada aos 

titores e, se non é enmendada, será avaliada negativamente, con independencia dos seus 

posibles resultados positivos en probas máis teóricas ou académicas. 

 

Farase unha avaliación continua. Contidos, técnicas e habilidades se deben ir 

perfeccionando e acumulando. Se valorará a mellora, a autosuperación, cunha puntuación 

extra. 

 

Plantexaremos proxectos ou retos de diversa índole que interrelacionen, si é posible, as 

diversas disciplinas. A avaliación dos proxectos se desglosará (dentro do posible) nas 

habilidades, contidos, técnicas, etc.. correspondentes para facilitar a diagnose das dificultades 

ou as melloras atopadas. 

 

Plantexaranse igualmente, probas ou exames específicos de cada un dos temas, contidos 

ou técnicas estudadas en cadansúa materia (ortografía, lectura rápida ou comprensiva, 

contidos xeográficos e o seu vocabulario específico) para que o desenvolvemento das materias 

non difiera en exceso do grupo de referencia. Destas probas se programarán repasos ou 
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recuperacións axeitadas ao nivel. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

O primeiro criterio aplicable  será o da actitude positiva diaria. O reiterado 

incumprimento de tarefas, as faltas sen xustificar ou o abandono de traballos e actividades 

será comentado cos titores e, se a actitude non é enmendada, será avaliada negativamente, 

con independencia dos seus posibles resultados positivos en probas máis teóricas ou 

académicas. 

 

Cada materia recibirá unha nota de cero a dez, segundo os resultados de cada alumno 

nos seus traballos, exames, etc. sendo esixible para aprobar conseguir unha media de cinco 

entre as tres, sempre e cando as cualificacións en cada unha sexan superiores a tres. 

 

A mellora dos niveis acadados nas probas iniciais subirá a nota na media final. 

 

Como medida de reforzo e de recuperación para paliar no posible as dificultades dos 

alumnos (materia pendente en 1º ou 2º da ESO, suspenso na avaliación, etc..) se 

programarán traballos ou lecturas complementarias (opcionais para os demais alumnos) que 

sumarán puntos á media final. A actitude colaboradora do alumno, a vontade por acollerse a 

estas medidas será decisiva na súa avaliación se cadra que non obtivese un claro aprobado. 

 

 

 

Ámbito científico de 3º de ESO 
 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DIVERSIFICACIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 

O carácter integrador da materia de Diversificación  fai que a súa aprendizaxe contribúa 

á adquisición das seguintes competencias básicas: 

 

Ciencias da Natureza 

 

Coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

A maior parte dos contidos de Ciencias da natureza ten unha incidencia directa na 

adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Precisamente o 

mellor coñecemento do mundo físico require a aprendizaxe dos conceptos e procedimientos 

esenciais de cada unha das ciencias da natureza e o manexo das relacións entre eles: de 

causalidad ou de influencia, cualitativa ou cuantitativa, e require así mesmo a habilidade para 

analizar sistemas complexos, nos que intervienen varios factores. Pero esta competencia 

tamén require as aprendizaxes relativas ao modo de xerar o coñecemento sobre os fenómenos 

naturais. É necesario para iso lograr a familiarización co traballo científico, baseado na 

formulación de conxecturas, elaboración de estratexias e deseños experimentais que permitan 

obter resultados para así elaborar conclusións. 

Algúns aspectos desta competencia requiren, ademais, unha atención precisa. É o caso, 

por exemplo, do coñecemento do propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de 

vida e a saúde. Tamén o son as implicaciones que a actividade humana e, en particular, 

determinados hábitos sociais e a actividade científica e tecnolóxica teñen no medio ambiente. 

Neste sentido é necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación ou de rexeitamento 

do papel da tecnociencia, favorecendo o coñecemento dos grandes problemas aos que se 

enfronta hoxe a humanidade, a procura de solucións para avanzar cara ao logro dun 

desenvolvemento sostible e a formación básica para participar, fundamentadamente, na 

necesaria toma de decisións entorno aos problemas locais e globais suscitados. 

 

Competencia matemática 
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A competencia matemática está íntimamente asociada ás aprendizaxes das Ciencias da 

natureza. A utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais, para 

analizar causas e consecuencias, e para expresar datos e ideas sobre a natureza, proporciona 

contextos numerosos e variados para poñer en xogo os contidos asociados a esta competencia 

e, con iso, dá sentido a esas aprendizaxes. Pero se contribúe desde as Ciencias da naturaleza á 

competencia matemática na medida en que se insista na utilización adecuada das ferramentas 

matemáticas e na súa utilidade, na oportunidade do seu uso e na elección precisa dos 

procedementos e formas de expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e coa 

finalidade que se persiga. Por outra banda no traballo científico preséntanse a miúdo situacións 

de resolución de problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen 

poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 

O traballo científico ten tamén formas específicas para a procura, recollida, selección, 

procesamiento e presentación da información que se utiliza ademais en moi diferentes formas: 

verbal, numérica, simbólica ou gráfica. A incorporación de contidos relacionados con todo iso 

fai posible a contribución destas materias ao desenvolvemento da competencia no tratamento 

da información e competencia dixital. A adquisición desta competencia favorece as destrezas 

asociadas á utilización de recursos frecuentes nestas materias ,como son os esquemas, mapas 

conceptuais, etc., así como a produción e presentación de memorias, textos, etc. Por outra 

banda, na faceta de competencia dixital, tamén se contribúe a través da utilización das 

tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, 

solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o 

tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil no campo das ciencias da natureza , que 

contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

 

Competencia social e cidadá 

 

A contribución das Ciencias da natureza á competencia social e cidadá está ligada, en 

primeiro lugar, ao papel da ciencia na preparación de futuros cidadáns dunha sociedade 

democrática para a súa participación activa na toma fundamentada de decisións; e iso polo 

papel que xoga a natureza social do coñecemento científico. A alfabetización científica permite 

a concepción e tratamento de problemas de interese, a consideración das implicacións e 

perspectivas abertas polas investigacións realizadas e a toma fundamentada de decisións 

colectivas nun ámbito de crecente importancia no debate social. 

 

En segundo lugar, o coñecemento de como se produciron determinados debates que 

foron esenciais para o avance da ciencia, contribúe a entender mellor cuestións que son 

importantes para comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a 

sociedade actual. Aínda que a historia da ciencia presenta sombras que non deben ser 

ignoradas, o mellor da mesma contribuíu á liberdade do pensamento e á extensión dos 

dereitos humanos. A alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental da cultura 

cidadá, garantía, á súa vez, de aplicación do principio de precaución, que se apoia nunha 

crecente sensibilidade social fronte ás implicaciones do desenvolvemento tecnocientífico que 

poidan comportar riscos para as persoas ou o medio ambiente. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

A contribución desta materia á competencia en comunicación lingüística realízase a 

través de dúas vías. Por unha banda, a configuración e a transmisión das ideas e informacións 

sobre a natureza poñen en xogo un modo específico de construción do discurso, dirixido a 

argumentar ou a facer explícitas as relacións, que só se logrará adquirir desde as aprendizaxes 

destas materias. O coidado na precisión dos términos utilizados, no encadenamento adecuado 

das ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta contribución. Por outra 

banda, a adquisición da terminoloxía específica sobre os seres vivos, os obxectos ,e os 

fenómenos naturais, fai posible comunicar adecuadamente unha parte moi relevante da 

experiencia humana, e comprender suficientemente o que outros expresan sobre ela. 

Competencia para aprender a aprender 
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Os contidos asociados á forma de construír e transmitir o coñecemento científico 

constitúen unha oportunidade para o desenvolvemento da competencia para aprender a 

aprender. A aprendizaxe ao longo da vida, no caso do coñecemento da natureza, vaise 

producindo pola incorporación de informacións procedentes, nunhas ocasións, da propia 

experiencia e ,noutras, de medios escritos ou audiovisuales. A integración desta información 

na estrutura de coñecemento de cada persoa prodúcese se se teñen adquiridos, en primeiro 

lugar, os conceptos esenciais ligados ao noso coñecemento do mundo natural e, en segundo 

lugar, os procedementos de análises de causas e consecuencias que son habituais nas ciencias 

da natureza, así como as destrezas ligadas ao desenvolvemento do carácter tentativo e 

creativo do traballo científico, a integración de coñecemento e procura de coherencia global, e 

a auto e interregulación dos procesos mentais. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

 

O énfasis na formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar 

prexuicios, permite contribuír ao desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal. É 

importante, neste sentido, sinalar o papel da ciencia como potenciadora do espírito crítico nun 

sentido máis profundo: a aventura que supón enfrontarse a problemas abertos, participar na 

construción tentativa de solucións, en definitiva, a aventura de facer ciencia. En canto á faceta 

desta competencia relacionada coa habilidade para iniciar e levar a cabo proxectos, poderase 

contribuír a través do desenvolvemento da capacidade de analizar situacións, valorando os 

factores que incidiron nelas e as consecuencias que poden ter. O pensamento hipotético propio 

do quefacer científico pódese, así, transferir a outras situacións. 

 

 

Matemáticas 

 

Competencia matemática 

 

Pode entenderse que todo o currículo da materia contribúe á adquisición da competencia 

matemática, posto que a capacidade para utilizar distintas formas de pensamento matemático, 

con obxecto de interpretar e describir a realidade e actuar sobre ela, forma parte do propio 

obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están orientados a aplicar aquelas 

destrezas e actitudes que permiten razoar matemáticamente, comprender unha 

argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 

ferramentas adecuadas e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 

coñecemento para obter conclusións, reducir a incerteza, e para enfrontarse a situacións cotiás 

de diferente grado de complexidade. 

 

Convén sinalar que non todas as formas de ensinar matemáticas contribúen por igual á 

adquisición da competencia matemática: o énfasis na funcionalidad das aprendizaxes, a súa 

utilidade para comprender o mundo que nos rodea ou a mesma selección de estratexias para a 

resolución dun problema, determinan a posibilidade real de aplicar as matemáticas a diferentes 

campos de coñecemento ou a distintas situacións da vida cotiá. 

 

Coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

A discriminación de formas, relacións, e estruturas xeométricas, especialmente co 

desenvolvemento da visión espacial e a capacidade para transferir formas e representacións 

entre o plano e o espazo, contribúe a profundar a competencia en coñecemento e interacción 

co mundo físico. A modelización constitúe outro referente nesta mesma dirección. Elaborar 

modelos esixe identificar e seleccionar as características relevantes dunha situación real, 

representala simbólicamente e determinar pautas de comportamento, regularidades e 

invariantes a partir das que poder facer predicciones sobre a evolución, a precisión ,e as 

limitacións do modelo. 

 

Tratamento da información e competencia dixital  
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A incorporación de ferramentas tecnolóxicas como recurso didáctico para a aprendizaxe e 

para a resolución de problemas contribúe a mellorar a competencia en tratamento da 

información e competencia dixital dos estudantes, do mesmo xeito que a utilización das 

linguaxes gráfica e estatística axuda a interpretar mellor a realidade expresada polos medios 

de comunicación. Non menos importante resulta a interacción entre os distintos tipos de 

linguaxe: natural, numérico, gráfico, xeométrico e alxebraico como forma de ligar o 

tratamento da información coa experiencia dos alumnos. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

As matemáticas contribúen á competencia en comunicación lingüística xa que son 

concibidas como un área de expresión que utiliza continuamente a expresión oral e escrita na 

formulación e expresión das ideas. 

Por iso, en todas as relacións de ensino e aprendizaxe das matemáticas, e en particular 

na resolución de problemas, adquire especial importancia a expresión tanto oral como escrita 

dos procesos realizados e dos razonamentos seguidos, posto que axudan a formalizar o 

pensamento. A propia linguaxe matemática é, en si mesmo, un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca pola precisión nos seus términos, e pola súa gran capacidade para transmitir 

conxecturas, grazas a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, e abstracto. 

 

Competencia cultural e artística 

 

As matemáticas contribúen á competencia en expresión cultural e artística porque o 

mesmo coñecemento matemático é expresión universal da cultura, sendo, en particular, a 

xeometría parte integral da expresión artística da humanidade ao ofrecer medios para describir 

e comprender o mundo que nos rodea ,e apreciar a beleza das estructuras que creou. Cultivar 

a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e o apasionamiento 

estético, son obxectivos desta materia. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

 

Os propios procesos de resolución de problemas contribúen de forma especial a fomentar 

a autonomía e iniciativa persoal porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos ,e 

contribúen a convivir coa incerteza, controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de 

decisións.  

 

Competencia para aprender a aprender 

 

As técnicas heurísticas que desenvolve constitúen modelos xerais de tratamento da 

información e de razoamento, e consolida a adquisición de destrezas involucradas na 

competencia de aprender a aprender, tales como a autonomía, a perseveranza, a 

sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados do 

propio traballo. 

 

Competencia social e cidadá 

 

A utilización das matemáticas para describir fenómenos sociais, fundamentalmente a 

través da análise funcional e da estatística, aporta criterios científicos para predecir e tomar 

decisións. Tamén se contribúe a esta competencia enfocando os erros cometidos nos procesos 

de resolución de problemas con espírito constructivo, o que permite, de paso, valorar os 

puntos de vista alleos en plano de igualdade cos propios como formas alternativas de abordar 

unha situación. 

  

 

OBXECTIVOS 

 

Os obxectivos enténdense como o conxunto de capacidades que os alumnos deben 

desenvolver ao longo do programa de diversificación. Os programas de diversificación, 

partindo dunha metodoloxía adecuada e uns contidos adaptados ás características do 
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alumnado, teñen como finalidade que o alumno-a alcance os obxectivos xerais da etapa da 

ESO, e poidan obter o título de graduado en Ensino Secundario. 

 

Obxectivos xerais da etapa 

 

Segundo a LEI ORGÁNICA 2006, de 3 de maio, de Educación, a educación secundaria 

obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan 

alcanzar os seguintes obxectivos xerais de etapa: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prejuicios de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal, e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,  textos e mensaxes 

científicos. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

Obxectivos específicos do área 

 

 O ámbito científico terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza 

para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusións de 

desenvolvementos tecnocientíficos e as súas aplicacións. 

2. Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo, e incorporar á linguaxe e modos de 

argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos procesos 

matemáticos ou científicos, como nos distintos ámbitos da actividade humana. 

3. Recoñecer e suscitar situacións susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, aplicando, na resolución de problemas, estratexias coherentes cos 

procedementos das matemáticas e as ciencias: elaboración de hipóteses e estratexias de 

resolución, deseños experimentais, análise de resultados, a consideración de aplicacións e 

repercusiones do estudo realizado, e a procura de coherencia global. 
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4. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e 

escrita con propiedade, interpretar diagramas, gráficas, táboas e expresións matemáticas 

elementais, así como comunicar a outros  argumentacións e explicacións no ámbito da ciencia. 

5. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

técnicas de recolleita da información e procedementos de medida, realizar a análise dos datos 

mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada 

situación. 

6. Obter información sobre temas científicos, utilizando distintas fontes, incluídas as 

tecnoloxías da información e a comunicación, e empregala, valorando o seu contido, para 

fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos. 

7. Identificar os elementos matemáticos e científicos presentes nos medios de 

comunicación, Internet, publicidade ou outras fontes de información e adoptar actitudes 

críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente ou en grupo, estes 

elementos. 

8. Utilizar de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole 

diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. 

9. Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e 

comunitaria, facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en 

aspectos relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias e a sexualidade. 

10. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio 

ambiente, con atención particular aos problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e a 

necesidade de búsqueda e aplicación de solucións suxeitas ao principio de precaución. 

11. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación 

e resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos e valorando a 

conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu carácter 

exacto ou aproximado. 

12. Integrar os coñecementos matemáticos e científicos no conxunto de saberes que se 

van adquirindo desde as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, 

analítica,e crítica. 

13. Aprender a traballar en equipo, respectando as opinións alleas e asumindo as tarefas 

propias con responsabilidade, valorando este tipo de traballo como un elemento fundamental 

do traballo científico e de investigación. 

 

 

CONTIDOS 

 

DIVERSIFICACIÓN I. ÁMBITO CIENTÍFICO 

 

1. Números reais 

Números enteiros 

Números racionais 

Números irracionais 

Números reais (R) 

Error absoluto e relativo 

Magnitudes físicas 

Unidades de medida 

SMD. Múltiplos e submúltiplos das unidades de medida 

Notación científica 

 

2. A materia 

Modelos atómicos 

O átomo de Rutherford 

Taboa periódica 

Sustancias puras e mesturas 

Compoñentes inorgánicos da materia viva 

Compoñentes orgánicos da materia viva 

 

3. A organización da vida 
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¿Como se organiza a vida?. A célula. Tipos de células. 

Obtención da enerxía 

Multiplicación das células 

¿Cómo se organizan os seres pluricelulares? 

Virus 

Conceptos básicos de estatística: poboación, mostra, individuo. 

Mostraxe. Frecuencias absolutas e relativas. 

Representacións gráficas 

Medidas de centralización 

Formas de reconto 

 

4. Linguaxe alxebraica e ecuacións 

A linguaxe alxebraica, polinomios e ecuacións 

Identidades notables 

Resolución de ecuacións de primeiro grado 

Resolución de problemas sinxelos con ecuacións 

Sistemas de ecuacións 

 

5. Alimentación saudable 

Os alimentos e os nutrientes 

Composición, función e clasificación dos alimentos 

Dieta equilibrada 

Métodos de conservación dos alimentos 

Aditivos alimentarios 

Alimentos transxénicos 

Comercialización dos alimentos 

Enfermidades provocadas por unha alimentación inadecuada 

 

6. Función de nutrición 

O aparello dixestivo 

O aparello respiratorio 

O aparello circulatorio 

A excreción e o aparello urinario 

Enfermidades 

 

7. Materia e funcións matemáticas 

A materia. Propiedades xerais da materia 

Calor e temperatura 

Funcións 

Estados da materia: a teoría cinética 

Cambios de estado 

Cambios da materia : cambios físicos e cambios químicos 

Reaccións químicas 

 

8. Reprodución, inmunidade e saúde 

A reproducción sexual. Dimorfismo sexual 

A sexualidade humana e a afectividade 

Aspectos anatómicos e fisiolóxicos da reproducción humana 

Técnicas reproductivas e anticonceptiva 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) e a súa prevención 

Saúde e enfermidade 

Defensas contra as infeccións 

Respostas inmunolóxicas non desexables 

¿Como podemos axudar ao noso sistema inmune? 

 

 

 

AVALIACIÓN 
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O PROCESO DE AVALIACION    

  

A avaliación do proceso educativo constitúe un dos seus principais compoñentes xa que 

proporciona un control de calidade de todas as accións que se emprenden dentro del. 

É necesario establecer dentro da programación didáctica unha planificación da avaliación 

de forma que involucre a todos os elementos que interveñen no desenvolvemento do proceso 

educativo: as aprendizaxes do alumno, o proceso de ensino e a propia práctica docente. 

Para que a avaliación sexa efectiva, e permita mellorar e adaptar adecuadamente o 

proceso educativo á realidade na que se desenvolve, debe ser continua. Debe estar integrada 

no propio proceso, de forma que se leve a cabo durante o transcurso do mesmo. Deste xeito o 

información obtida mediante a avaliación permitiranos regular de forma constante o 

desenvolvemento e os contidos da programación didáctica, mellorando a súa adecuación ás 

necesidades reais do os alumnos. 

Así garántese o carácter formativo e orientador da avaliación, tanto na avaliación dos 

procesos de ensino e a práctica docente, como na avaliación das aprendizaxes do alumno. 

Centrándonos nesta última, a avaliación das aprendizaxes dos alumnos debe estar 

referida ás capacidades expresadas nos obxectivos xerais da etapa e do área. Para iso 

establécense os seguintes criterios de avaliación. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - PRIMEIRO CURSO 

 

Os criterios de avaliación están referidos aos obxectivos xerais do ámbito científico 

tecnolóxico. Para unha maior claridade na seguinte táboa inclúese, xunto a cada criterio de 

avaliación, o obxectivo ou obxectivos aos que fai referencia. 

 

 Comprender e expresar de xeito apropiado mensaxes científicas utilizando a linguaxe 

oral e escrito con propiedade. 

 Buscar, utilizando distintas fontes, a información necesaria para resolver cuestións 

concretas, sendo capaz de sintetizar, contrastar e transmitir dita información. 

 Coñecer as súas posibilidades e limitacións na realización das tarefas, planificando de 

xeito adecuado o traballo necesario para lograr os seus obxectivos. 

 Participar na planificación e realización de actividades en equipo, mostrando unha 

actitude flexible e de colaboración,e asumindo responsabilidades. 

 Coñecer e valorar o método científico como motor da evolución tecnolóxica e cultural 

da sociedade integrándoo na nosa historia como un elemento fundamental para o noso 

desenvolvemento. 

 Aplicar e desenvolver estratexias axeitadas para a resolución de problemas, 

analizando o proceso seguido, e establecendo conclusións. 

 Coñecer o funcionamento do corpo humano e desenvolver hábitos saudables tanto a 

nivel persoal como comunitario. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o medio ambiente para gozalo e respectalo, 

asumindo a necesidade de facer compatibles o desenvolvemento tecnolóxico e a preservación 

do noso contorno. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os instrumentos máis habituais utilizados para desenvolver adecuadamente a avaliación 

das aprendizaxes dos alumnos son: 

 

-  Observación dos alumnos en clase: resulta fundamental, dado o carácter continuo da 

avaliación, principalmente para valorar a adquisición de procedementos e actitudes.Valorarase 

o interese e a participación demostrada polo alumno (respecto ós compañeiros e ó profesor, 

actitude positiva, respecto ás opinións,...), así como o ánimo de mellora cara ós coñecementos 

e hábitos de traballo. 

- Probas escritas: moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e 

procedementos,e que deberán estar deseñadas atendendo aos criterios de avaliación do 

ámbito. 
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- Revisión do caderno de clase: con especial atención á realización das tarefas no 

domicilio e á corrección dos erros en clase, valorando igualmente a orde e a correcta 

presentación , (calidade estética, caligráfica e ortográfica) 

- Traballos e investigacións: que inclúen actividades de procura de información e 

prácticas de laboratorio. Poden realizarse individualmente ou en grupo, neste último caso será 

importante avaliar as capacidades relacionadas co traballo compartido, e o respecto ás 

opinións alleas. Valorarase a pulcritude na presentación dos traballos, a calidade na expresión 

escrita, a comprensión e desenvolvemento de actividades e o uso de distintas fontes de 

información. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación final de cada avaliación será resultado da suma das cualifiacións obtidas 

nas probas escritas de coñecementos, avaliación do caderno de traballo, valoración do traballo 

diario, traballos individuais e en grupos (de investigación, documentación, etc) realizados, e 

valoración da actitude. 

Aqueles alumnos que sexan cualificados negativamente nalgunha das avaliacións 

realizarán unha proba de recuperación dos contidos estudiados durante o período de referencia 

da mesma. 

Os alumnos que sexan avaliados negativamente na convocatoria ordinaria do mes de 

xuño realizarán, na convocatoria extraordinaria, unha proba de recuperación de todos os 

contidos estudiados durante o curso, e que terá características similares ás realizadas ó longo 

do curso. Tamén poderánselle propoñer  ós alumnos traballos individuais (de investigación, 

documentación, etc) similares ós realizados durante o curso, e que incidirán na cualificación 

final. 

 

 

 

Ámbito lingüístico-social de 4º de ESO 
 

Contribución da materia á adquisición das competencias básicas. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 Esta competencia está plenamente desenvolta a partir dos contidos das materias de 

lingua castelá e galega. A través deles trátase de mellorar a expresión oral e escrita nas dúas 

linguas, a ampliación do vocabulario, a mellora nas técnicas de redacción, de organización e 

xerarquización dos contidos, a mellora nas técnicas de lectura... 

 A materia de Ciencias Socias e Xeografía e Historia, permitirá o coñecemento dun 

vocabulario de uso xeral pero tamén específico da materia. Ademais, facilitará acadar 

habilidades como a descrición, narración, argumentación... 

 

Tratamento da información e competencia dixital. 

 Ambas materias permiten acadar esta competencia xa que proporcionan coñecementos 

e destrezas para a procura e selección de información e a súa utilización na produción de 

textos propios. En ambos casos, procura e produción propia, realizaranse a través das TICs. A 

través delas achegaremos a fontes non só escritas, senón tamén gráficas, audiovisuais, orais, 

fundamentais nos estudos sociais e históricos. Todas estas actividades deben ser guiadas para 

acadar o uso adecuado e o desenvolvemento da competencia dixital.  

 

Competencia social e cidadán. 

 Por unha parte, os contidos lingüísticos permiten o desenvolvemento da competencia 

lingüística, unha serie de habilidades que permitirán ao alumno as relacións, a convivencia, o 

respecto e o entendemento cos outros. Pero ademais o coñecemento da diversidade lingüística 

fomenta actitudes de ríspeto e tolerancia, e contribúe a erradicar usos discriminatorios da 

linguaxe. 

 Por outra parte, esta competencia está ligada ao propio obxecto de estudo das Ciencias 

Sociais e da Historia. Os seus contidos permiten entender as sociedades actuais, a súa 
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pluralidade, intereses, e desenvolver actitudes e valores para participar nelas como cidadáns 

activos, comprometidos e responsables. 

 

Competencia cultural e artística. 

 Esta competencia está plenamente desenvolta a partir dos contidos literarios e 

artísticos, buscando establecer relacións entre ambos feitos, sen esquecer as manifestacións 

musicais ou o cine. Buscarase desenvolver a percepción, a sensibilización, a capacidade de 

emocionarse con elas, e ao mesmo tempo a valoración, respecto e conservación do patrimonio 

cultural. 

 

Competencia matemática. 

 A través dos contidos de Ciencias Sociais desenvólvense elementos desta competencia: 

operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes, uso de escalas, recoñecemento de formas, 

unidades de tempo, gráficos e diagramas... 

 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

 Esta competencia acádase de dúas formas. Por unha parte, porque os feitos históricos e 

sociais teñen lugar nun espazo físico concreto. Por outra parte, porque o home e o espazo 

establecen interaccións entre eles. O espazo explica os feitos, e o home modifica o espazo.  

 

Competencia para aprender a aprender. 

 O estudo das linguas desenvolve as capacidades comunicativas pero tamén a 

adquisición de novos coñecementos. A linguaxe é a base do pensamento e do coñecemento. A 

través delas adquirimos conceptos pero tamén contidos procedementais (analizamos, 

contrastamos, usamos o vocabulario axeitado, redactamos, resumimos, clasificamos 

información, esquematizamos....) que desenvolvemos na aprendizaxe das ciencias sociais. 

Desta forma, ambas materias permítennos aprender a aprender. 

 

Autonomía e iniciativa persoal. 

 O uso da lingua e o desenvolvemento da capacidade de análise, crítica e revisión para 

extraer conclusións, a través destas materias, contribúen á autonomía e iniciativa persoal do 

alumno. 

 

 

Obxectivos. 

 

 Segundo o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, que regula as ensinanzas da ESO na 

Comunidade Autónoma de Galicia, no artigo 15 sobre os Programas de Diversificación 

Curricular, no punto 6, di: 

 

 “O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado que cursa un programa de 

diversificación curricular serán as competencias básicas e os obxectivos xerais de educación 

secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación establecidos para cada ámbito do 

programa e das materias que curse cada alumna ou alumno, coas adaptacións curriculares 

que, se é o caso, lles correspondan.” 

 

Obxectivos da etapa. 

 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lles permita: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no 

diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
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entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo 

da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde 

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 

para o mantemento da nosa identidade 

 

 

Obxectivos do Ámbito Sociolingüístico. 

Comprender discursos orais e escritos en diferentes contextos 

 

Utilizar a lingua, tanto escrita como oralmente, para expresarse de forma coherente e 

adecuada aos diferentes contextos. 

Coñecer a realidade plurilingüe de España e valorar esta diversidade como unha riqueza 

cultural. 

Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, facilitando a 

súa utilización en calquera contexto e situación. 

Coñecer e empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produce a 

comunicación nos diferentes contextos más habituais para os alumnos.  

Utilizar os medios de comunicación social e as novas tecnoloxías da información, de 

forma autónoma e crítica para ser capaces de valorar as diferentes informacións e opinións. 

Facer da lectura unha fonte de pracer e enriquecemento persoal e de coñecemento do 

mundo, consolidando hábitos lectores. 

Comprender textos literarios, identificando os elementos, os temas e recursos estilísticos 

de cada xénero e época. 

Analizar os diferentes usos sociais da linguas para evitar estereotipos que supoñan xuízos 

de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

Utilizar as novas tecnoloxías de información e da comunicación para a procura, a xestión 

e o tratamento da información.  

Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e 
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económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, deste xeito, comprender e saber analizar 

os problemas máis importantes das sociedades contemporáneas (a inmigración, a 

globalización, as desigualdades socioeconómicas, etc.).  

Identificar os elementos que caracterizan a evolución histórica dende o Antigo Réxime ao 

mundo actual. 

Coñecer os feitos máis relevantes dos séculos XIX e XX, situalos no seu contexto e 

entender as relacións de causalidade que os orixinaron. 

Coñecer as principais correntes artísticas e culturais dos séculos XIX e XX en Europa, 

España e Galicia, diferenciando as principais autores e obras máis significativos do período. 

Recoñecer os principios do noso sistema democrático actual e a súa consecución como un 

logro colectivo. 

Identificar os principios que rexen a Constitución española de 1978 na forma de goberno 

do Estado español, a súa organización estatal e valorala como garante das liberdades 

individuais e colectivas.  

Explicar os distintos mecanismos de participación dos cidadáns e das cidadás españois no 

exercicio do poder a escala continental, estatal e autonómica, recoñecer a función dos partidos 

políticos e identificar os partidos políticos máis importantes de España, facendo referencia a 

Galicia.  

Explicar as razóns da globalización económica a escala planetaria e coñecer os principais 

movementos sociais que se opoñen ao proceso de globalización.  

Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual acceso aos recursos, 

a globalización, os conflitos políticos etc.), entendéndoos como unha problemática en que 

todos estamos implicados e da que todos somos responsables.  

Analizar os problemas derivados do desigual acceso á riqueza no mundo (fame, baixo 

nivel educativo, desequilibrios demográficos etc.) e reflexionar sobre a actuación dos 

organismos que tratan de loitar contra a pobreza.  

 

 

Contidos. 

 

Bloque 1. A comunicación. 

A comunicación. Elementos. 

Os medios de comunicación. A linguaxe publicitaria. 

O texto, as súas propiedades e tipos. 

Narración, descrición e diálogo. Comentario de textos. 

A argumentación. Os textos expositivos-argumentativos. Comentario de textos. 

Textos líricos. 

Os textos literarios dramáticos. 

Textos formais orientados ao mundo laboral. 

 

Bloque 2. Gramática. 

A lingua como sistema. Funcións da linguaxe. Niveis da lingua.  

A oración simple: estrutura e clasificación. 

A oración composta: oracións coordinadas. 

A oración composta: oracións subordinadas substantivas. 

A oración composta: oracións subordinadas adxectivas. 

A oración composta: oracións subordinadas adverbiais. 

 

Bloque 3. Ortografía. 

Regras xerais de acentuación. 

Palabras con ortografía dubidosa 

Palabras xuntas e separadas. Partición de palabras. 

Maiúsculas e números.  

Signos de puntuación. 

 

Bloque 4. Léxico.  

A orixe das palabras. 

Significado e sentido das palabras: familia léxica e campo semántico. 

Sinonimia, antonimia, polisemia e homonimia. 
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Os préstamos. 

A situación lingüística actual en España. Linguas de España. Bilingüismo e diglosia. A 

situación lingüística da lingua galega. 

O español no mundo. 

 

Bloque 5. Historia. 

O Antigo Réxime: elementos característicos. 

O século XVIII: o fin do Antigo Réxime. 

 - A Ilustración: os seus principios. 

 - A creba do absolutismo: a revolución americana. 

 - A Revolución Francesa. O Imperio Napoleónico e a Restauración.  

 - O século XVIII en España: o reformismo borbónico. Galicia. 

O século XIX: tempo de revolucións. 

 - Os cambios económicos. A industrialización. A 1ª e 2ª Revolución Industrial. O 

capitalismo. 

 - Os cambios socias. O movemento obreiro. O socialismo. 

 - Os cambios políticos. Novas formas de pensamento: liberalismo  e nacionalismo. 

As revolucións liberais. 

 - España e Galicia no século XIX. A construción dun sistema  liberal. 

O século XX: as grandes tensións internacionais. 

- O Imperialismo. 

- A Primeira Guerra Mundial. 

- O período de entreguerras. A revolución bolchevique e a formación da URSS. Os felices 

anos 20 e a gran depresión. Os fascismos. 

- A Segunda Guerra Mundial. 

- A Guerra Fría. A división en bloques. 

- A Descolonización. O Terceiro Mundo e o subdesenvolvemento. 

 - A nova orde internacional. Os centros de poder. A globalización. 

 - España e Galicia no século XX. O camiño cara un estado democrático. A súa 

integración na UE. 

 

Bloque 6. Arte e Literatura. 

Literatura: a linguaxe literaria. Os xéneros literarios. 

A arte: elementos formais. O concepto de estilo. A arte academicista. 

O Romanticismo. Contextualización. Características xerais. A literatura romántica 

(selección de textos e autores). A pintura romántica (selección de obras e autores). 

O Realismo. Contextualización. Características xerais. A literatura realista (selección de 

textos e autores). A pintura realista (selección de obras e autores). 

A primeira ruptura coa tradición. O modernismo. A xeración do 98. As Irmandades da 

Fala. Cabanillas. O Impresionismo pictórico. 

As vangardas. A xeración do 27. O grupo Nós. Castelao. As primeiras vangardas 

pictóricas da ½ do s. XX.  

A arte da 2/2 do s. XX. A literatura española despois da Guerra Civil. Os escritores 

galegos despois da guerra (Cunqueiro) e no exilio (Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro). A 

literatura actual. As segundas vangardas pictóricas da 2/2 do s. XX. A arte dixital. 

 

 

Avaliación: criterios, procedementos e instrumentos. 

 

Criterios de avaliación: 

 Comprender a intención comunicativa, as ideas principais, os datos relevantes, a 

organización e argumentos de textos, orais e escritos, nos medios de comunicación e no 

ámbito escolar. 

 Expoñer, explicar, argumentar, resumir, comentar, oral ou de forma escrita, en 

soporte papel ou dixital, usando o rexistro adecuado, con claridade, orde, coherencia, seguindo 

as normas gramaticais e ortográficas. 

 Realizar presentacións orais claras e estruturadas sobre temas diversos, con axuda 

dos medios de comunicación e das TICs. Expoñer opinións argumentadas. 

 Identificar o uso sexista e discriminatorio da linguaxe e propoñer formas para corrixilo. 
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 Coñecer e valorar textos da literatura contemporánea, relacionándoos co seu autor, 

estilo e contexto para unha maior comprensión. 

 Levar a obras de creación propia a valoración persoal sobre as obras e textos literarios 

lidos. 

 Coñecer e usar terminoloxía lingüística axeitada. 

 Identificar as relacións sintácticas existentes entre os distintos elementos da oración 

simple ou composta. 

 Realizar análises sintácticos de oracións simples e compostas. 

 Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes 

aplicando as convencións habituais no estudo da historia. 

 Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, 

establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os 

feitos sociais.  

 Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando 

delas as transformacións que se producen en Europa no século XVIII e explicando os trazos 

significativos do reformismo borbónico en España e en Galicia.  

 Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e liberais-burguesas, 

valorando os grandes procesos de transformación que experimentou o mundo occidental, e 

analizando as particularidades destes procesos en España e Galicia en comparación con outros 

exemplos representativos.  

 Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde a 

segunda metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes 

anos, tanto entre como dentro dos estados, especialmente os relacionados coa expansión 

colonial e coas tensións sociais e políticas.  

 Caracterizar e situar cronolóxica e xeograficamente as grandes transformacións e 

conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX.  

 Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar este 

coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas internacionais máis destacados da 

actualidade.  

 Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e económica 

de España e de Galicia durante o século XX e os avances e retrocesos no camiño cara á 

modernización económica, á consolidación do sistema democrático, e á pertenza á Unión 

Europea.  

 Coñecer as bases do novo sistema internacional.  

 Analizar o proceso de transición española e as bases do sistema democrático actual. 

 Realizar traballos individuais ou en grupo sobre algún feito do mundo actual, buscando 

os seus antecedentes históricos, analizando as súas causas e consecuencias, utilizando fontes 

diversas, con diferentes enfoques. Valorar o uso do vocabulario axeitado e da presentación 

adecuada destes traballos. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Tendo en conta o carácter globalizado do Ámbito e o perfil do alumno de diversificación, 

é preciso darlle a avaliación un carácter continuo que permita valorar permanentemente o 

propio proceso de ensino-aprendizaxe, para detectar os problemas e buscar solucións que o 

faciliten, adaptándoo aos propios alumnos. Temos ademais que avaliar os contidos pero tamén 

os procedementos que permiten a adquisición das competencias que se desenvolveron. Polo 

tanto a avaliación virá marcada por: 

 

Momentos diferentes no seu proceso. Haberá unha avaliación inicial, unha avaliación 

formativa ao longo do proceso que permita corrixir, incidir e mellorar os recursos e a 

metodoloxía empregada; e unha avaliación sumativa que permitirá valorar a adquisición por 

parte dos alumnos dos coñecementos e competencias previstas. 

Procedementos e instrumentos diferentes de avaliación, xa que temos que valorar a 

consecución de coñecementos teóricos e prácticos e as diferentes competencias.  Estes irán 

dende a observación directa do traballo de aula, a revisión dos cadernos, resumos, actividades 

e exercicio de diferente tipo, creacións do alumno, traballos monográficos, comentarios de 

diversas fontes, debates, probas obxectivas, exposicións orais... 

 

 Todo isto será avaliado segundo os seguintes criterios: 
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Actitude na aula, interese, comportamento, esforzo, cumprimento das tarefas, 

participación, seguimento das normas. Instrumentos para a súa avaliación a observación 

directa do traballo de aula e a revisión do caderno do alumno. Supoñerá o 10% da nota final 

da avaliación.  

As actividades propias da avaliación formativa, de diferente tipo, que serán recollidas e 

avaliadas polo profesor. Supoñerán o 15% da nota final da avaliación. 

As probas escritas (exames), varias por cada bloque de contidos e ao longo do trimestre. 

Constituirán a avaliación sumativa. Supoñerán o 75% da nota final da avaliación. 

 

 A suma de todas estas notas terá que ser igual ou superior a 5 para ter a avaliación 

aprobada. Os alumnos que non superen unha avaliación terán unha proba de recuperación 

desa avaliación. Ao final do terceiro trimestre, os alumnos que teñan algunha avaliación non 

recuperada terán unha proba final que de ser superada, supoñerá a avaliación positiva da 

materia. De non ser así deberán presentarse en setembro á proba extraordinaria. 

 

 

Contidos mínimos.  

 

 Identificar os elementos da comunicación. 

 Coñecer, diferenciar textos diversos, identificar os elementos característicos de cada 

un deles.  

 Elaborar textos destes tipos, utilizando os principios de cohesión e coherencia textuais, 

así como as normas básicas de adecuación ás intencións comunicativas.  

 Facer un uso correcto das normas básicas de ortografía e puntuación. 

 Analizar sintacticamente oracións sinxelas, tanto simples como compostas. 

 Coñecer e diferenciar os elementos que caracterizan as variedades sociais da linguaxe. 

 Entender a situación lingüística actual de España e os feitos máis destacados que se 

producen en relación con ela.  

 Coñecer a situación sociolingüística da lingua galega. 

 Coñecer as particularidades do español de América. 

 Situar no seu contexto histórico e social os principais movementos artísticos e 

literarios dos séculos XIX e XX. 

 Identificar as características dos diferentes movementos literarios dos séculos XIX e 

XX, en España e Galicia. 

 Coñecer e situar no seu contexto, as figuras máis destacadas da literatura española e 

galega do século XIX e XX, así como os seus rasgos e obras máis destacados. 

 Identificar os elementos dos principais movementos artísticos dos séculos XIX e XX. 

 Relacionar unha selección de obras artísticas características destes séculos, cos seus 

autores e estilos.  

 Entender a arte como un reflexo da sociedade que a orixina. 

 Realizar comentarios sinxelos de obras de arte propostas, utilizando o vocabulario 

axeitado. 

 Situar no seu espazo e tempo os principais feitos históricos do século XIX e XX. 

 Coñecer as causas e as consecuencias dos principais feitos do século XIX e XX. 

 Definir as principais formas de estado, monarquía (e os seus tipos), república e 

ditadura. 

 Identificar os elementos que caracterizan as principais ideoloxías políticas dos séculos 

XIX e XX: liberalismo, nacionalismo, socialismo, anarquismo, democracia, fascismos. 

 Diferenciar os principais sistemas económicos dos séculos XIX e XX: capitalismo, 

economía planificada. 

 Definir os elementos da sociedade de clase e os principais movementos sociais destes 

séculos. 

 Entender os principios da nova orde internacional e os conceptos de globalización e 

subdesenvolvemento. 

 Coñecer as bases do estado español actual. 

 Analizar e comentar textos e outras fontes históricas sinxelas. 

 Usar de forma adecuada as TICs para buscar e tratar información sobre feitos sociais e 

históricos. 
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Ámbito científico de 4º de ESO 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE DIVERSIFICACIÓN Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

O carácter integrador da materia de Diversificación  fai que a súa aprendizaxe contribúa 

á adquisición das seguintes competencias básicas: 

 

Ciencias da Natureza 

 

Coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

A maior parte dos contidos de Ciencias da natureza ten unha incidencia directa na 

adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Precisamente o 

mellor coñecemento do mundo físico require a aprendizaxe dos conceptos e procedimientos 

esenciais de cada unha das ciencias da natureza e o manexo das relacións entre eles: de 

causalidad ou de influencia, cualitativa ou cuantitativa, e require así mesmo a habilidade para 

analizar sistemas complexos, nos que intervienen varios factores. Pero esta competencia 

tamén require as aprendizaxes relativas ao modo de xerar o coñecemento sobre os fenómenos 

naturais. É necesario para iso lograr a familiarización co traballo científico, baseado na 

formulación de conxecturas, elaboración de estratexias e deseños experimentais que permitan 

obter resultados para así elaborar conclusións. 

Algúns aspectos desta competencia requiren, ademais, unha atención precisa. É o caso, 

por exemplo, do coñecemento do propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de 

vida e a saúde. Tamén o son as implicaciones que a actividade humana e, en particular, 

determinados hábitos sociais e a actividade científica e tecnolóxica teñen no medio ambiente. 

Neste sentido é necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación ou de rexeitamento 

do papel da tecnociencia, favorecendo o coñecemento dos grandes problemas aos que se 

enfronta hoxe a humanidade, a procura de solucións para avanzar cara ao logro dun 

desenvolvemento sostible e a formación básica para participar, fundamentadamente, na 

necesaria toma de decisións entorno aos problemas locais e globais suscitados. 

 

Competencia matemática 

 

A competencia matemática está íntimamente asociada ás aprendizaxes das Ciencias da 

natureza. A utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais, para 

analizar causas e consecuencias, e para expresar datos e ideas sobre a natureza, proporciona 

contextos numerosos e variados para poñer en xogo os contidos asociados a esta competencia 

e, con iso, dá sentido a esas aprendizaxes. Pero se contribúe desde as Ciencias da naturaleza á 

competencia matemática na medida en que se insista na utilización adecuada das ferramentas 

matemáticas e na súa utilidade, na oportunidade do seu uso e na elección precisa dos 

procedementos e formas de expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e coa 

finalidade que se persiga. Por outra banda no traballo científico preséntanse a miúdo situacións 

de resolución de problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen 

poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 

O traballo científico ten tamén formas específicas para a procura, recollida, selección, 

procesamiento e presentación da información que se utiliza ademais en moi diferentes formas: 

verbal, numérica, simbólica ou gráfica. A incorporación de contidos relacionados con todo iso 

fai posible a contribución destas materias ao desenvolvemento da competencia no tratamento 

da información e competencia dixital. A adquisición desta competencia favorece as destrezas 

asociadas á utilización de recursos frecuentes nestas materias ,como son os esquemas, mapas 

conceptuais, etc., así como a produción e presentación de memorias, textos, etc. Por outra 
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banda, na faceta de competencia dixital, tamén se contribúe a través da utilización das 

tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, 

solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o 

tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil no campo das ciencias da natureza , que 

contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

 

Competencia social e cidadá 

 

A contribución das Ciencias da natureza á competencia social e cidadá está ligada, en 

primeiro lugar, ao papel da ciencia na preparación de futuros cidadáns dunha sociedade 

democrática para a súa participación activa na toma fundamentada de decisións; e iso polo 

papel que xoga a natureza social do coñecemento científico. A alfabetización científica permite 

a concepción e tratamento de problemas de interese, a consideración das implicacións e 

perspectivas abertas polas investigacións realizadas e a toma fundamentada de decisións 

colectivas nun ámbito de crecente importancia no debate social. 

 

En segundo lugar, o coñecemento de como se produciron determinados debates que 

foron esenciais para o avance da ciencia, contribúe a entender mellor cuestións que son 

importantes para comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a 

sociedade actual. Aínda que a historia da ciencia presenta sombras que non deben ser 

ignoradas, o mellor da mesma contribuíu á liberdade do pensamento e á extensión dos 

dereitos humanos. A alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental da cultura 

cidadá, garantía, á súa vez, de aplicación do principio de precaución, que se apoia nunha 

crecente sensibilidade social fronte ás implicaciones do desenvolvemento tecnocientífico que 

poidan comportar riscos para as persoas ou o medio ambiente. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

A contribución desta materia á competencia en comunicación lingüística realízase a 

través de dúas vías. Por unha banda, a configuración e a transmisión das ideas e informacións 

sobre a natureza poñen en xogo un modo específico de construción do discurso, dirixido a 

argumentar ou a facer explícitas as relacións, que só se logrará adquirir desde as aprendizaxes 

destas materias. O coidado na precisión dos términos utilizados, no encadenamento adecuado 

das ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta contribución. Por outra 

banda, a adquisición da terminoloxía específica sobre os seres vivos, os obxectos ,e os 

fenómenos naturais, fai posible comunicar adecuadamente unha parte moi relevante da 

experiencia humana, e comprender suficientemente o que outros expresan sobre ela. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

Os contidos asociados á forma de construír e transmitir o coñecemento científico 

constitúen unha oportunidade para o desenvolvemento da competencia para aprender a 

aprender. A aprendizaxe ao longo da vida, no caso do coñecemento da natureza, vaise 

producindo pola incorporación de informacións procedentes, nunhas ocasións, da propia 

experiencia e ,noutras, de medios escritos ou audiovisuales. A integración desta información 

na estrutura de coñecemento de cada persoa prodúcese se se teñen adquiridos, en primeiro 

lugar, os conceptos esenciais ligados ao noso coñecemento do mundo natural e, en segundo 

lugar, os procedementos de análises de causas e consecuencias que son habituais nas ciencias 

da natureza, así como as destrezas ligadas ao desenvolvemento do carácter tentativo e 

creativo do traballo científico, a integración de coñecemento e procura de coherencia global, e 

a auto e interregulación dos procesos mentais. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

 

O énfasis na formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar 

prexuicios, permite contribuír ao desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal. É 

importante, neste sentido, sinalar o papel da ciencia como potenciadora do espírito crítico nun 

sentido máis profundo: a aventura que supón enfrontarse a problemas abertos, participar na 

construción tentativa de solucións, en definitiva, a aventura de facer ciencia. En canto á faceta 
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desta competencia relacionada coa habilidade para iniciar e levar a cabo proxectos, poderase 

contribuír a través do desenvolvemento da capacidade de analizar situacións, valorando os 

factores que incidiron nelas e as consecuencias que poden ter. O pensamento hipotético propio 

do quefacer científico pódese, así, transferir a outras situacións. 

 

 

Matemáticas 

 

Competencia matemática 

 

Pode entenderse que todo o currículo da materia contribúe á adquisición da competencia 

matemática, posto que a capacidade para utilizar distintas formas de pensamento matemático, 

con obxecto de interpretar e describir a realidade e actuar sobre ela, forma parte do propio 

obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están orientados a aplicar aquelas 

destrezas e actitudes que permiten razoar matemáticamente, comprender unha 

argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 

ferramentas adecuadas e integrando o coñecemento matemático con outros tipos de 

coñecemento para obter conclusións, reducir a incerteza, e para enfrontarse a situacións cotiás 

de diferente grado de complexidade. 

 

Convén sinalar que non todas as formas de ensinar matemáticas contribúen por igual á 

adquisición da competencia matemática: o énfasis na funcionalidad das aprendizaxes, a súa 

utilidade para comprender o mundo que nos rodea ou a mesma selección de estratexias para a 

resolución dun problema, determinan a posibilidade real de aplicar as matemáticas a diferentes 

campos de coñecemento ou a distintas situacións da vida cotiá. 

 

Coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

A discriminación de formas, relacións, e estruturas xeométricas, especialmente co 

desenvolvemento da visión espacial e a capacidade para transferir formas e representacións 

entre o plano e o espazo, contribúe a profundar a competencia en coñecemento e interacción 

co mundo físico. A modelización constitúe outro referente nesta mesma dirección. Elaborar 

modelos esixe identificar e seleccionar as características relevantes dunha situación real, 

representala simbólicamente e determinar pautas de comportamento, regularidades e 

invariantes a partir das que poder facer predicciones sobre a evolución, a precisión ,e as 

limitacións do modelo. 

 

Tratamento da información e competencia dixital  

 

A incorporación de ferramentas tecnolóxicas como recurso didáctico para a aprendizaxe e 

para a resolución de problemas contribúe a mellorar a competencia en tratamento da 

información e competencia dixital dos estudantes, do mesmo xeito que a utilización das 

linguaxes gráfica e estatística axuda a interpretar mellor a realidade expresada polos medios 

de comunicación. Non menos importante resulta a interacción entre os distintos tipos de 

linguaxe: natural, numérico, gráfico, xeométrico e alxebraico como forma de ligar o 

tratamento da información coa experiencia dos alumnos. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

As matemáticas contribúen á competencia en comunicación lingüística xa que son 

concibidas como un área de expresión que utiliza continuamente a expresión oral e escrita na 

formulación e expresión das ideas. 

Por iso, en todas as relacións de ensino e aprendizaxe das matemáticas, e en particular 

na resolución de problemas, adquire especial importancia a expresión tanto oral como escrita 

dos procesos realizados e dos razonamentos seguidos, posto que axudan a formalizar o 

pensamento. A propia linguaxe matemática é, en si mesmo, un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca pola precisión nos seus términos, e pola súa gran capacidade para transmitir 

conxecturas, grazas a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, e abstracto. 

 



556 

 

Competencia cultural e artística 

 

As matemáticas contribúen á competencia en expresión cultural e artística porque o 

mesmo coñecemento matemático é expresión universal da cultura, sendo, en particular, a 

xeometría parte integral da expresión artística da humanidade ao ofrecer medios para describir 

e comprender o mundo que nos rodea ,e apreciar a beleza das estructuras que creou. Cultivar 

a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e o apasionamiento 

estético, son obxectivos desta materia. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

Os propios procesos de resolución de problemas contribúen de forma especial a fomentar 

a autonomía e iniciativa persoal porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos ,e 

contribúen a convivir coa incerteza, controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de 

decisións.  

 

Competencia para aprender a aprender 

 

As técnicas heurísticas que desenvolve constitúen modelos xerais de tratamento da 

información e de razoamento, e consolida a adquisición de destrezas involucradas na 

competencia de aprender a aprender, tales como a autonomía, a perseveranza, a 

sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados do 

propio traballo. 

 

Competencia social e cidadá 

 

A utilización das matemáticas para describir fenómenos sociais, fundamentalmente a 

través da análise funcional e da estatística, aporta criterios científicos para predecir e tomar 

decisións. Tamén se contribúe a esta competencia enfocando os erros cometidos nos procesos 

de resolución de problemas con espírito constructivo, o que permite, de paso, valorar os 

puntos de vista alleos en plano de igualdade cos propios como formas alternativas de abordar 

unha situación. 

  

 

 

OBXECTIVOS 

 

Os obxectivos enténdense como o conxunto de capacidades que os alumnos deben 

desenvolver ao longo do programa de diversificación. Os programas de diversificación, 

partindo dunha metodoloxía adecuada e uns contidos adaptados ás características do 

alumnado, teñen como finalidade que o alumno-a alcance os obxectivos xerais da etapa da 

ESO, e poidan obter o título de graduado en Ensino Secundario. 

 

Obxectivos xerais da etapa 

 

Segundo a LEI ORGÁNICA 2006, de 3 de maio, de Educación, a educación secundaria 

obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan 

alcanzar os seguintes obxectivos xerais de etapa: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prejuicios de calquera tipo, os 
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comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal, e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,  textos e mensaxes 

científicos. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

Obxectivos específicos do área 

 

 O ámbito científico terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza 

para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusións de 

desenvolvementos tecnocientíficos e as súas aplicacións. 

2. Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo, e incorporar á linguaxe e modos de 

argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos procesos 

matemáticos ou científicos, como nos distintos ámbitos da actividade humana. 

3. Recoñecer e suscitar situacións susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, aplicando, na resolución de problemas, estratexias coherentes cos 

procedementos das matemáticas e as ciencias: elaboración de hipóteses e estratexias de 

resolución, deseños experimentais, análise de resultados, a consideración de aplicacións e 

repercusiones do estudo realizado, e a procura de coherencia global. 

4. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e 

escrita con propiedade, interpretar diagramas, gráficas, táboas e expresións matemáticas 

elementais, así como comunicar a outros  argumentacións e explicacións no ámbito da ciencia. 

5. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

técnicas de recolleita da información e procedementos de medida, realizar a análise dos datos 

mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada 

situación. 

6. Obter información sobre temas científicos, utilizando distintas fontes, incluídas as 

tecnoloxías da información e a comunicación, e empregala, valorando o seu contido, para 

fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos. 

7. Identificar os elementos matemáticos e científicos presentes nos medios de 

comunicación, Internet, publicidade ou outras fontes de información e adoptar actitudes 

críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente ou en grupo, estes 

elementos. 

8. Utilizar de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole 

diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. 

9. Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e 

comunitaria, facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en 
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aspectos relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias e a sexualidade. 

10. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio 

ambiente, con atención particular aos problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e a 

necesidade de búsqueda e aplicación de solucións suxeitas ao principio de precaución. 

11. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación 

e resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos e valorando a 

conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu carácter 

exacto ou aproximado. 

12. Integrar os coñecementos matemáticos e científicos no conxunto de saberes que se 

van adquirindo desde as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, 

analítica,e crítica. 

13. Aprender a traballar en equipo, respectando as opinións alleas e asumindo as tarefas 

propias con responsabilidade, valorando este tipo de traballo como un elemento fundamental 

do traballo científico e de investigación. 

 

 

CONTIDOS.   

 

A selección das unidades didácticas para este curso de PDC II foi realizada tendo en 

conta as seguintes características : 

Organízanse en torno a núcleos globalizadores que se caracterízan pola súa conexión coa 

vida cotiá e co interese comunicado polos alumnos durante o curso anterior. 

Os contidos matemáticos desempeñarán  un papel instrumental e terán unha orientación 

pragmática, de saber facer.  

Cada unidade didáctica poderá ser traballada de xeito independiente, incidindo nos 

contidos de ciencias e de matemáticas según as necesidades dos alumnos, permitindo ao 

profesor unha selección de contidos, nivel de profundización e flexibilidade que sexa 

considerado convinte en cada caso. 

 

1. Números reais e proporcionalidade 

Operacións con números enteiros e racionais 

Números reais (R). Operacións con números reais 

Potencias de expoñente enteiro e radicais 

Notación científica e unidades de medida 

Proporcionalidade e porcentaxes 

 

2. A materia e as súas propiedades 

Estados de agregación da materia 

Substancias puras e mesturas 

Disolucións 

Repaso da estructura do átomo 

Introducíndonos na formulación e nomenclatura dos principais compostos químicos 

O enlace químico. Moléculas, elementos e compostos. 

 

3. A Terra 

As capas da Terra: Estructura externa e interna 

Da Deriva continental á Tectónica de placas 

Axentes xeolóxicos internos. Os seus efectos 

Axentes xeolóxicos externos. O modelado do relevo 

Formación de sedimentos e transformación en rochas sedimentarias. 

Orixe do carbón, do petróleo e do gas natural 

 

4. Ecuacións e sistemas 

Ecuacións de 1º grao con unha incógnita. Problemas 

Ecuacións de 2º grao. Resolución de problemas 

Sistemas de ecuacións 

 

5. A célula e a información xenética 

A célula, unidade dos seres vivos. 



559 

 

Tipos de organización celular : procariota e eucariota. 

Dentro do núcleo da célula : o ADN e os cromosomas 

División celular. Producción de gametos. 

Enxeñaría xenética e as súas aplicacións. 

 

6.As forzas e os seus efectos 

Interaccións e forzas 

Forza e tipos de forzas 

Masa e peso 

Forza e deformación. 

As leis de Newton 

O movemento 

Velocidade: velocidade media, uniforme e variable 

Gráficas do movemento rectilíneo de velocidade constante 

 

7. A Enerxía 

A enerxía e súas formas 

Conservación da enerxía 

Fontes de enerxía renovables e non renovables 

O papel da enerxía no mundo actual.  

O aforro enerxético 

Impacto ambiental do uso das enerxías non renovables 

 

8. A orixe da vida e a evolución das especies 

Teorías sobre a orixe da vida 

Aparición e extinción de especies 

Teorías de Lamarck e de Darwin 

A biodiversidade no noso planeta.  

Influencia do home sobre a biodiversidade 

 

9. Estatística e probabilidade 

Poboación e mostra 

Ordeando e agrupando datos 

Representacións gráficas 

Medidas de centralización (media,mediana e moda) 

Probabilidade 

Regra de Laplace 

 

10 . Ecoloxía 

Compoñentes dun ecosistema 

Adaptacións dos seres vivos aos ecosistemas 

Fluxo de materia e enerxía nos ecosistemas 

Cadeas e redes tróficas nos ecosistemas. 

Pirámide ecolóxica 

Principais ecosistemas de Galicia 

Consecuencias da intervención humana nos ecosistemas 

Protección dos ecosistemas 

 

AVALIACIÓN 

 

O PROCESO DE AVALIACION    

  

A avaliación do proceso educativo constitúe un dos seus principais compoñentes xa que 

proporciona un control de calidade de todas as accións que se emprenden dentro del. 

É necesario establecer dentro da programación didáctica unha planificación da avaliación 

de forma que involucre a todos os elementos que interveñen no desenvolvemento do proceso 

educativo: as aprendizaxes do alumno, o proceso de ensino e a propia práctica docente. 

Para que a avaliación sexa efectiva, e permita mellorar e adaptar adecuadamente o 

proceso educativo á realidade na que se desenvolve, debe ser continua. Debe estar integrada 
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no propio proceso, de forma que se leve a cabo durante o transcurso do mesmo. Deste xeito o 

información obtida mediante a avaliación permitiranos regular de forma constante o 

desenvolvemento e os contidos da programación didáctica, mellorando a súa adecuación ás 

necesidades reais do os alumnos. 

Así garántese o carácter formativo e orientador da avaliación, tanto na avaliación dos 

procesos de ensino e a práctica docente, como na avaliación das aprendizaxes do alumno. 

Centrándonos nesta última, a avaliación das aprendizaxes dos alumnos debe estar 

referida ás capacidades expresadas nos obxectivos xerais da etapa e do área. Para iso 

establécense os seguintes criterios de avaliación. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

As competencias que serán avaliadas serán as seguintes : 

 

1.- Bloque de matemáticas : 

 

- Utilizar os números racionais e irracionais para presentar e intercambiar información e 

resolver problemas sinxelos do entorno, desenvolvendo o cálculo aproximado e empregando a 

calculadora. 

- Saber aplicar os coñecementos matemáticos adquiridos para interpretar e valorar 

información de prensa. 

- Cumplimentar documentos oficiais ou bancarios nos que interveña a aritmética. 

- Resolver problemas da vida real mediante proporcionalidade e porcentaxes. 

- Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións, así como 

problemas da vida real mediante eles. 

- Presentar e interpretar informacións estatísticas, tendo en conta a adecuación das 

representacións gráficas e a representatividade das mostras empregadas. 

- Interpretar e calcular os parámetros estatísticos máis comúns dunha distribución 

discreta sinxela, empregando, cando sexa convinte, unha calculadora científica. 

- Ter unha idea xeral do cálculo de probabilidades, e calcular probabilidades de 

experimentos sinxelos. 

 

2.- Bloque de Bioloxía e Xeoloxía , e Física e Química : 

 

- Dominar un vocabulario básico sobre o átomo. 

- Coñecer a estructura da táboa periódica dos elementos. 

-Diferenciar entre elementos, compostos, e mesturas, así como explicar os 

procedementos químicos básicos para o seu estudo. 

-Formular e nomear algunhas substancias importantes. Indicar as súas propiedades. 

- Axustar reaccións químicas sinxelas. 

- Distinguir entre cambio físico e cambio químico. Comprobar que se cumple a lei da 

conservación da masa. 

- Coñecer e aplicar as medidas do S.I. 

- Razoar ventaxas e inconvintes das diferentes fontes enerxéticas. Enumerar medidas 

que contribúan ao aforro colectivo e individual de enerxía. Explicar por que a enerxía non pode 

reutilizarse sen límites. 

- Coñecer os principais conceptos da Dinámica, e resolver problemas sinxelos sobre o 

tema 

- Coñecer os principais conceptos relativos ao movemento, e resolver problemas sinxelos  

e cuestión sobre o tema. 

- Coñecer a estructura en capas da Terra 

- Diferenciar axentes xeolóxicos internos dos externos, e a actuación dos mesmos. 

- Coñecer os principios elementais da Tectónica de placas. 

- Identificar a acción xeolóxica dalgúns dos axentes externos máis importantes. 

- Recoñecer algunhas aplicacións básicas da enxeñería xenética para interpretar 

información de prensa. 

- Identificar as principais teorías sobre a evolución dos seres vivos e a orixe da vida 

- Empregar conceptos básicos de Ecoloxía. 
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- Explicar as adaptacións dos seres vivos ós ecosistemas e coñecer os principais 

ecosistemas de Galicia. 

- Coñecer os principais impactos ambientais, a súa causa e prevención. 

- Coñecer os principais recursos naturais e a súa problemática. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Os instrumentos máis habituais utilizados para desenvolver adecuadamente a avaliación 

das aprendizaxes dos alumnos son: 

 

-  Observación dos alumnos en clase: resulta fundamental, dado o carácter continuo da 

avaliación, principalmente para valorar a adquisición de procedementos e actitudes.Valorarase 

o interese e a participación demostrada polo alumno (respecto ós compañeiros e ó profesor, 

actitude positiva, respecto ás opinións,...), así como o ánimo de mellora cara ós coñecementos 

e hábitos de traballo. 

- Probas escritas: moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e 

procedementos,e que deberán estar deseñadas atendendo aos criterios de avaliación do 

ámbito. 

- Revisión do caderno de clase: con especial atención á realización das tarefas no 

domicilio e á corrección dos erros en clase, valorando igualmente a orde e a correcta 

presentación , (calidade estética, caligráfica e ortográfica) 

- Traballos e investigacións: que inclúen actividades de procura de información e 

prácticas de laboratorio. Poden realizarse individualmente ou en grupo, neste último caso será 

importante avaliar as capacidades relacionadas co traballo compartido, e o respecto ás 

opinións alleas. Valorarase a pulcritude na presentación dos traballos, a calidade na expresión 

escrita, a comprensión e desenvolvemento de actividades e o uso de distintas fontes de 

información. 

 

 

        CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación final de cada avaliación será resultado da suma das cualifiacións obtidas 

nas probas escritas de coñecementos, avaliación do caderno de traballo, valoración do traballo 

diario, traballos individuais e en grupos (de investigación, documentación, etc) realizados, e 

valoración da actitude. 

 

Aqueles alumnos que sexan cualificados negativamente nalgunha das avaliacións 

realizarán unha proba de recuperación dos contidos estudiados durante o período de referencia 

da mesma. 

Os alumnos que sexan avaliados negativamente na convocatoria ordinaria do mes de 

xuño realizarán, na convocatoria extraordinaria, unha proba de recuperación de todos os 

contidos estudiados durante o curso, e que terá características similares ás realizadas ó longo 

do curso. Tamén poderánselle propoñer  ós alumnos traballos individuais (de investigación, 

documentación, etc) similares ós realizados durante o curso, e que incidirán na cualificación 

final. 

 

 

 



562 

 

 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(PCPI) 

Módulo de competencia comunicativa e dixital I do PCPI 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 

A competencia lingüïstica formúlase como un aspecto esencial para a protección e o  

desenvolvemento da nosa herdanza lingüística, e como fonte de enriquecemento mutuo. 

Esta competencia permítelle o alumnado relacionar, de modo significativo, as distintas culturas 

a que ten acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor 

comprensión delas.  Tendo en conta o seu carácter integrador, o ámbito de comunicación 

participa tamén no desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación 

secundaria.  

Se o ámbito de comunicación se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso 

pleno das linguas nun amplo abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito 

privilexiado para o progreso da competencia en comunicación lingüística en toda a súa 

extensión. Pero, ademais, garda unha relación moi estreita con outras competencias básicas. 

Así sucede coa competencia social e cidadá. Desde este ámbito de comunicación facilítase, a 

través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de comunicación, a aproximación 

crítica á realidade, e o coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos das 

persoas, permitíndolles a súa promoción e integración social. 

O traballo das destrezas lingüísticas prepara para compartir e respectar saberes e 

referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica das normas sociais de 

convivencia, especialmente no emprego da negociación para chegar a acordos, favorecendo 

igualmente a promoción e a integración social dos alumnos.  

 En canto á competencia no tratamento da información dixital, a súa relación co ámbito 

de comunicación realízase por dúas vías: dunha banda, cómpre aprender a utilizar unha serie 

de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles permiten ao 

alumnado mellorar as súas habilidades e competencias para obter información: dicionarios, 

correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, ou outras de carácter literario 

(bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, etc.). Doutra banda, a lingua mesma é unha 

ferramenta con que as persoas nos enfrontamos á crecente cantidade de información de que 

se dispón. A través dela seleccionamos, analizamos criticamente, organizamos e sintetizamos 

esa información para o noso coñecemento.  

Disponse de competencia cultural e artística cando crean, comprenden, aprecian e 

valoran con criterio esas manifestacións culturais e artísticas, e se o individuo é quen de 

emocionarse e gozar coa lectura.  

En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a linguaxe  

á estruturación do pensamento e ao control da aprendizaxe, á interpretación das 

informacións lingüísticas, á exposición conclusións sobre tarefas, etc.   

A autonomía, como eixe central no proceso de aprendizaxe, e a iniciativa persoal 

promóvense desde ámbito de comunicación co contacto activo e continuo con distintos espazos 

de comunicación: a intervención en situacións reais, a lectura de obras literarias que estimulen 

e fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos medios de comunicación 

social, das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) para aprender a manter unha 

actitude crítica ante as mensaxes recibidas; a localización e selección de información, o 

fomento da autoestima ... Pero, ademais, o propio traballo da linguaxe é clave na análise de 

problemas, na elaboración de plans e na toma de decisións. 

 

 

CONTIDOS 

 

 Coñecemento das estruturas lingüísticas básicas, adecuadas á finalidade 
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pretendida, que permitan unha comunicación correcta e coherente. 

 Lectura comprensiva de textos en soportes variados. Determinación da idea 

principal e das ideas secundarias. Intención comunicativa. 

 Comprensión de linguaxes non verbais, icónicas e gráficas, ilustracións, etc. 

 Comprensión de textos orais en situacións de relacións sociais da vida cotiá e no 

ámbito laboral. 

 Formulación de hipóteses sobre o contido e a intención de textos orais e escritos. 

 Comprensión e elaboración de textos específicos relacionados co mundo social e 

laboral (guías, correspondencia, cuestionarios, instrucións, currículos, informes, resumos, 

etc.), respectando as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas, e cun rexistro adecuado 

a cada situación, en soporte dixital e escrito. 

 Utilización de gráficos, resumos, imaxes e outros complementos non verbais. 

 Elaboración de pequenos proxectos, tendo presente a planificación, a execución 

e a exposición. 

 Utilización da tecnoloxía da información e da comunicación como ferramenta 

básica para a elaboración de textos, para a procura de información complementaria e para a 

comunicación, manexando os elementos fundamentais dun procesador de textos. 

 Valoración do traballo compartido e da creación de redes de información e 

coñecemento. 

  

 

4.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS EN LÍNGUA GALEGA E CASTELÁ. 

 

Unidad 1 

Comunicación : A comunicación humana. 

Gramática : A palabra. 

Ortografía : A sílaba. O alfabeto. 

Procedementos : Interpretar gráficos. 

 

Unidad 2 

Comunicación : Linguaxe oral i escrita. 

Gramática : O nome . O pronome. 

Ortografía : O acento e o til. 

Procedementos : A exposición oral. 

 

Unidad 3 

Comunicación : Os niveis de uso da linguaxe. 

Gramática : Determinantes. O adxectivo calificativo. 

Ortografía : A acentuación. 

Procedementos : Organizar a información. 

 

Unidad 4 

Comunicación : Textos escritos de tipo persoal. 

Gramática : O verbo. 

Ortografía : Signos de puntuación. 

Procedementos : Organizar un texto escrito. 

 

Unidad 5 

Comunicación : Os textos publicitarios. 

Gramática : O verbo. 

Ortografía : Signos de puntuación. 

Procedementos : O esquema. 

 

Unidad 6  

Literatura : A descrición. 

Comunicación : As línguas de España. 

Gramática : O adverbio, a preposición, a conxunción e a interxeción. 

Ortografía : Signos de puntuación. 

Procedementos : Fontes de información , impresas e dixitais. 
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Unidad 7 

Literatura : O xénero narrativo : o conto e a novela. 

Comunicación : A narración. 

Gramática : A oración. 

Ortografía : Uso do b/v. 

Procedementos : A información na internet. 

 

Unidad 8 

Literatura : Orixes da novela . 

Comunicación : A narración . 

Gramática : O suxeito. 

Ortografía : O uso do c, z, q e k. 

Procedementos : Uso dos diccionarios , impresos, dixitais,... 

 

Unidad 9 

Literatura : A poesía popular . O soneto. 

Comunicación : Textos informativos. 

Gramática : O predicado nominal. 

Ortografía : Uso de g/j. 

Procedementos : Recursos de información na rede. 

 

Unidad 10 

Literatura : O verso : medida, ritmo, expresión. 

Comunicación : Textos expositivos. 

Gramática : O predicado verbal. 

Ortografía . O uso do h. 

Procedementos : lectura rápida dun texto. 

 

Unidad 11 

Literatura : O teatro. 

Comunicación : O diálogo. 

Gramática : O párrafo. 

Ortografía : Reglas ortográficas . 

Procedemento : Extraer información dun texto. 

 

Unidad 12 

Comunicación : O xornal. 

Gramática : Cohesión textual. 

Ortografía : Reglas ortográficas. 

Procedementos : A imaxe, o cómic. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

 Comprender textos orais e escritos mediante a identificación da información e o 

recoñecemento das ideas máis salientables e da intencionalidade. 

 Expresar de xeito claro, ordenado e correcto, textos orais e escritos que resuman a 

información oída ou lida. 

 Usar a lectura, con progresiva autonomía, como fonte de información e de formación, 

recorrendo a manuais, dicionarios, folletos, internet, etc. 

 Relacionar informacións de medios diversos sobre un mesmo tema, con capacidade 

para contrastar a información e tomar decisións. 

 Aplicar as ideas e os coñecementos adquiridos a tarefas concretas. 

 Expresar de xeito oral e escrito textos con intención de informar, solicitar e 

reclamar,con formato e rexistro adecuados. 

 Elaborar pequenos proxectos cos pasos precisos de planificación, execución e 

avaliación. 

 Elaborar documentos con recursos informáticos empregando imaxes, gráficos e 



565 

 

complementos precisos. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.  

 

Enténdese a avaliación como un proceso continuo, integrador e personalizado. 

Efectuarase por medio destes procedementos e instrumentos que permitirán recoller 

información sobre os progresos, as dificultades e a adecuación metodolóxica:  

 

 Avaliación inicial: Ao comezo das actividades do programa de cualificación profesional 

inicial, realizaremos unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto 

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as 

súas capacidades.  

Esta información procederá, de ser o caso, da avaliación académica e psicopedagóxica 

realizada para autorizar o acceso do alumno ou a alumna ao programa de cualificación 

profesional inicial, da observación das actividades realizadas nas primeiras semanas do curso, 

e doutra información e documentación de que se dispoña.  

A avaliación trimestral e final procederá da valoración de:  

Ficha persoal de observación directa e sistemática para realizar un rexistro continuo de 

datos sobre a realización de tarefas, participación nas actividades cotiás do aula , traballo en 

grupo, hábitos escolares, actitude, dominio de técnicas e adquisición das aprendizaxes. 

Anotarase tamén o nivel de oralidade: capacidade discursiva, pronuncia e entoación, 

ordenación de ideas e capacidade de razoamento.  

 Lectura expresiva e comprensiva.  

Cuestionarios sobre as lecturas para mostrar a súa comprensión e capacidade de análise 

e interpretación.  

Probas escritas especificas para valorar a adquisición dos contidos conceptuais e 

procedementais.  

 Realización de traballos de creación literaria ou de investigación nos que se observa a 

planificación, organización, presentación, corrección.  

Traballos en equipo, valorando a negociación para harmonizar ideas, e contidos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Tras unha avaliación inicial que servirá de referencia para adaptar o programa a cada 

alumno/a, a  avaliación levarase a cabo, principalmente, a través de : 

 

- recollida de traballos realizados diariamente polo alumnado, en soporte físico e dixital. 

- observación directa do proceso de aprendizaxe e o progreso individual, en conceptos, 

procedementos e actitudes. 

- execución de probas puntuais ( orais , escritas, tests...)que axuden a determinar os 

progresos, ou necesidade de axuste no deseño de tarefas para cada alumno/ a. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

 

O alumnado deberá ser capaz de: 

 

 Recoñecer, en diversos actos de comunicación, o emisor, receptor, mensaxe, código y 

canal. 

 Reflexionar sobre as formas de comunicación, distinguindo as correctas das 

incorrectas. 

 Obter información a partir de textos variados e gráficas sinxelas. 

 Descompoñer palabras dadas en lexemas e morfemas, prefixos e sufixos. 

 Redactar frases con palabras polisémicas, homónimas, antónimas y sinónimas. 

 Distinguir entre siglas e acrónimos. 

 Crear textos personais parecidos aos modelos propostos. 

 Realizar exercicios de expresión e comprensión orais, amosando interés crecente pola 
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superación  no uso de vocabulario, de fomas sintácticas, adecuación ao tema e aos 

ouvintes.. 

 Establecer correctamente divisións silábicas. 

 Clasificar as palabras polo  número de sílabas. 

 Aplicar as normas de división silábica para a súa correcta partición ao final da liña. 

 Mellorar as capacidades de comprensión lectora y de expresión escrita. 

 Establecer similitudes e diferencias entre a linguaxe oral y escrita. 

 Asimilar os conceptos gramaticais de nome, xénero y número.  

 Identificar as distintas clases de nomes: comúns, propios, abstractos, e concretos. 

 Distinguir os pronomes das outras partes da oración. 

 Recoñecer e identificar as formas dos pronomes personais. . 

 Afianzar as destrezas ortográficas respecto ao til.  

 Deseñar e imaxinar caligramas. 

 Recoñecer as características de cada nivel lingüístico: vulgar, coloquial e culto. 

 Recoñecer artigos, demostrativos, indefinidos,e adxectivos calificativos.  

 Afianzar as capacidades de organizar a información mediante esquemas sinxelos.  

 Realizar breves resumos orais de  textos lidos y/o escoitados, que demostren a 

correcta comprensión dos mesmos. 

 Redactar, relativamente ben, calquera dos documentos escritos de carácter persoal 

propostos . 

 Identificar  formas verbais e analizalas segundo a persoa, número e tempo.  

 Colocar convenientemente as comas de determinados textos. 

 Elaborar, segundo o seu nivel e capacidade, un elemental traballo de investigación 

sobre un tema (escollido polo alumno) do currículo, utilizando as fases de  preparación, 

elaboración e presentación. 

 Recoñecer diferentes escritos de carácter persoal, como correos electrónicos, cartas, 

instancias, autorizacións. 

 Ser capaz de redactar textos de carácter persoal e de contido sinxelo. 

 Comprender e utilizar as fases de  preparación, elaboración y presentación final dun 

elemental traballo de investigación, sobre un tema coñecido polo alumnado. 

 Realizar breves resumos orais de  textos lídos ou escoitados  que amosen a 

comprensión dos mesmos, expresándose progresivamente con maior corrección . 

 Será capaz de comprender características fundamentais de textos e imaxes 

publicitarias. 

 Colocar correctamente os puntos: seguido, aparte, final y suspensivos en fragmentos 

e con contido coñecido. 

 Realizar esquemas de frechas, de árbore y de números, suliñando previamente as 

palabras clave dun texto. 

 Localizar  adverbios, preposicións en adiviñas, frases y sopas de letras. 

 Colocar correctamente os dous puntos en frases  textos breves. 

 Saber en que fontes de información han buscar datos diversos, tanto de tipo cultural 

como da vida cotiá ( distintos tipos de dicionario, enciclopedias, xornais...) , en papel 

ou dixitais. 

 Ser capaz de ler una novela completa, adaptada á súa idade e intereses, e establecer 

diferencias y similitudes coas películas. 

 Obter información a partir de textos variados, interpretarlos y reflexionar sobre ellos. 

 Identificar elementos nunha narración: lugar e tempo, personaxes, partes da acción. 

 Crear relatos parecidos ás narracións e contos propostos. 

 Construir diversos tipos de oracións : interrogativas, exclamativas, ordes. 

 Dividir oracións en suxeito e predicado. 

 Ter en conta na escrita , as principales reglas de uso das consonantes b y v. 

 Ser capaces de utilizar buscadores en internet e de seleccionar datos sobre temas que 

lles interesen, presentándoos adecuadamente. 

 Escribir narracións divididas en plantexamento, nudo y desenlace. 

 Completar, sen errores, textos e palabras coas consonantes c, z, q y k. 

 Consultar dicionarios lingüísticos en  na rede.           

 Diferenciar as características do xénero lírico. 

 Relacionar a linguaxe poética dos poemas con o das cancións. 

 Redactar unha poesía. 



567 

 

 Ler coa debida entoación e entender poemas moi coñecidos das literaturas galega e 

española. 

 Escoller series de palabras en fragmentos seleccionados, buscalas en  dicionarios y 

aprender    significados. 

 Realizar diferentes tipos de descricións : persoas, cousas, paisaxes, tomando como 

modelos los propostos. 

 Distinguir textos narrativos e descritivos. 

 Señalar os suxeitos  os predicados en oracións e textos dados, identificando os 

elementos que os compoñen  

 Colocar correctamente as consonantes g , j , h en oracións e textos seleccionados.  

 Utilizar a ortografía correcta para a comprensión dos escritos, así como a puntuación 

debida. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

A cualificación final de xuño e mesmo das probas de contidos mínimos será resultado da 

valoración numérica das:  

 

Actitudes, atención, esforzo diario na aula : 30% da cualificación. 

Probas escritas obxectivas: 40% da cualificación. 

Recollida e corrección do traballo diario: 30% da cualificación. 

Condición obrigatoria de presentar ou expoñer, segundo corresponda, traballos de 

investigación, lectura, etc. para obter a cualificación de aprobado, por considerar que reflicten 

o grao de interese e a actitude de responsabilidade e esforzo do alumno. 

 

 

 

Módulo de niciativa persoal e relacións laborais I do PCPI 
 

 

OBXECTIVOS. 

 

● Desenvolver as capacidades persoais que faciliten planificar un proxecto persoal e 

profesional. 

● Desenvolver actitudes, hábitos e estratexias que faciliten a procura dun emprego 

acorde coas aptitudes e cos intereses propios. 

● Valorar a necesidade da motivación, da autoestima e da formación ao longo de toda a 

vida. 

● Coñecer as opcións de orientación do mundo laboral, as fontes de emprego e as súas 

condicións. 

● Coñecer as características do mundo laboral, asumindo as condicións da vida activa e a 

relación entre a formación e os requisitos profesionais. 

● Coñecer o marco legal que regula as relacións laborais. 

● Coñecer e valorar os hábitos de seguridade e hixiene no traballo, e asumir a 

responsabilidade 

● Tomar conciencia da importancia dunha cultura emprendedora 

 

CONTIDOS. 

 

● Proxecto persoal e profesional. Significado e valor do traballo. 

● Hábitos e actitudes responsables no posto de traballo: traballo ben feito, colaboración e 

esforzo persoal, e planificación de tarefas. 

● Formación ao longo da vida. 

● Procura activa de emprego: 

– Fontes de orientación e información. 

– Currículo e carta de presentación. 

– Entrevista de traballo. 
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● Relacións laborais: 

– Contrato de traballo. 

– Recibo de salario. 

– Ordenación do tempo de traballo. 

– Clasificación profesional. 

– Principais vicisitudes do contrato. 

● Prevención de riscos laborais. 

● Cultura emprendedora. Traballo autónomo. Cooperativas de traballo asociado. 

 

AVALIACIÓN. 

 

 A avaliación será formativa, e servirá para fomentar a reflexión e para orientar o 

proceso educativo, polo que vai ser: 

Continua, para observar o proceso de aprendizaxe. 

Integral, para considerar a asimilación de novos conceptos, procedementos, 

actitudes,capacidades de relación e comunicación e desenvolvemento autónomo 

Individualizada, para que se axuste á evolución da aprendizaxe de cada alumno/a. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre a evolución do 

alumnado con respecto ó proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 

OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

● Recoñecer a relación entre a formación, as aptitudes propias e o posto de traballo 

buscado, e asumir as necesidades de formación continua para a mellora e a conservación do 

emprego. 

● Planificar o traballo. Cooperar coas outras persoas, con actitudes de respecto e de 

rexeitamento de actitudes discriminatorias. 

● Coñecer e valorar actitudes, hábitos e estratexias que permitan procurar, atopar e 

conservar un posto de traballo. 

● Coñecer institucións, organismos e empresas en relación coa procura de emprego. 

Elaborar currículos e cartas de presentación correctas. 

● Manifestar un comportamento adecuado nunha entrevista de traballo. 

● Coñecer e actuar consonte os dereitos e os deberes das persoas traballadoras. 

● Elaborar un recibo de salarios sinxelo. 

● Recoñecer a necesidade de empregar todas as medidas de prevención de riscos 

laborais. 

● Valorar a cultura emprendedora. 

● Coñecer as posibilidades de opcións de traballo autónomo e cooperativo. 

 

 

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Para apreciar a consecución dos obxectivos utilizaranse os seguintes criterios: 

Asistencia á clase (requisito necesario, pero non suficiente,) e actitude participativa nas 

actividades propostas pola profesora. 

A puntualidade. 

A actitude de respecto á profesora e ao resto de compañeiros. 

Cuestionarios individuais sobre contidos conceptuais e procedementais do módulo. 

Debates na clase. 

Exposición diante dos compañeiros dos traballos realizados. 

Cadernos de traballo do alumno. 

Cumprimento dos prazos de entrega dos traballos, así como das pautas de forma e 

contido establecidas 

Como criterio xeral, os alumnos deberán responder a cuestionarios individuais sinxelos 

sobre os contidos que configuran na programación. 

Outro criterio de avaliación será a resolución de supostos prácticos relativos aos distintos 

aspectos do programa. Estas probas poden ser individuais ou en grupo. 

Análise de distintas ofertas de emprego, estudio dunha convocatoria oficial de emprego 
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público.  

Por último, a iniciativa na busca de información, o esforzo persoal, a colaboración cos 

compañeiros,a rigorosidade, orde e limpeza na presentación de traballos e tarefas serán 

criterios a ter en conta á hora de avaliar individualmente ó alumno. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

A avaliación final de xuño e mesmo das probas de contidos mínimos será resultado da 

valoración numérica das:  

 

Actitudes, atención, esforzo diario na aula : 30% da cualificación. 

Probas escritas obxectivas: 40% da cualificación. 

Recollida e corrección do traballo diario: 30% da cualificación. 

Condición obrigatoria de presentar ou expoñer, segundo corresponda, traballos de 

investigación, lectura, etc. para obter a cualificación de aprobado, por considerar que reflicten 

o grao de interese e a actitude de responsabilidade e esforzo do alumno. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

 

 Determinar os distintos factores de risco laboral que teñen nas empresas nas que van 

facer a FCT durante o curso. 

 Describir os equipos de traballo, os procesos produtivos e as condicións de traballo e 

analizar os factores de risco existentes. 

 Facer un plan sinxelo de prevención dos riscos. 

 Coñecer as sinais de seguridade. 

 Coñecer as pautas de actuación nun caso de emerxencia e de necesidade de prestar 

primeiros auxilios. 

 Valorar e respectar o cumprimento das normas de seguridade e prevención laboral. 

 Coñecer os dereitos e deberes básicos dunha relación laboral. 

 Coñecer as modalidades de contratación máis correntes. 

 Entender os conceptos que figuran na nómina. 

 Localizar os distintos organismos ou puntos de información locais de carácter laboral. 

 Analizar os propios intereses e tratar de elaborar un proxecto de futuro. 

 Coñecer as alternativas que se lle poden ofrecer aínda no ámbito educativo unha vez 

que rematen o Programa. 

 Analizar as distintas opcións para o acceso directo ó mundo laboral. 

 

 

 

Módulo de sociedade e cidadanía I do PCPI 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Na actualidade, existe alumnado de educación secundaria obrigatoria con dificultades ou 

desfases na súa aprendizaxe que poden pór en risco o alcance das competencias básicas e dos 

obxectivos previstos e, como consecuencia, a obtención da titulación correspondente. 

Malia tales dificultades, este alumnado posúe capacidades que cómpre potenciar a través 

de medidas educativas específicas para poder finalizar a súa escolarización en condicións de 

desenvolvemento persoal e inclusión social satisfactorias, sen as cales probablemente teña que 

afrontar unha situación laboral de precariedade debido á falta de cualificación e de titulación. 

Para este alumnado establécense os programas de cualificación profesional inicial. 

O horizonte último dos programas de cualificación profesional inicial é o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

Como é lóxico, o ámbito contribúe dun xeito decisivo ao logro das seguintes 

competencias: 

a) Competencia social:Através do coñecemento da organización e da evolución das 
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sociedades. O estudo da xeografía e da historia resulta fundamental para o desenvolvemento 

da competencia social e cidadá, xa que facilita a comprensión da realidade social e as relacións 

dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural; de sentimentos de pertenza á 

sociedade en que vive, mediante o estudo dos trazos que a caracterizan; desenvolvemento da 

empatía, da capacidade de poñerse no lugar do outro, mediante a análise das actividades 

humanas no presente e no pasado; da capacidade de diálogo para a análise dos problemas 

presentes e pasados da sociedade e a súa proxección sobre os problemas reais que deben 

encarar as persoas na súa propia vida; desenvolvemento de metodoloxías participativas, 

interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na vida cívica, para asumir 

os valores democráticos e para o cumprir os deberes propios. 

b) Competencia no tratamento da información ecompetencia dixital: O uso de técnicas de 

observación e análise para extraer información directamente da paisaxe., de fontes 

documentais escritas, gráficas e audiovisuais, das tecnoloxías da información como fonte de 

información escrita, icónica e musical, da linguaxe cartográfica, uso de programas informáticos 

adecuados para expresar a información obtida mediante informes, presentacións, etc, uso das 

TIC como instrumento de comunicación, inclusión e cohesión entre grupos étnica e 

culturalmente distintos. 

c) Competencia en comunicación lingüística: A través de todos os ámbitos de 

coñecemento, porque a linguaxe é o vehículo imprescindible para a transmisión dos saberes, a 

súa apropiación eexpresión. Pero o ámbito social contribúe a ela de modo significativo 

mediante o uso dun vocabulario propio e o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes 

tipos de textos, que resultan fundamentais como elementos de información social e histórica. 

Aposta en xogo de habilidades para a comunicación verbal en grupo, mediante técnicas de 

diálogo e discusión, de toma de decisións. Debater en serio esixe exercitarse na escoita, na 

exposición e a argumentación e para iso é necesario verbalizar os conceptos, facer explícitas 

as ideas, formar os xuízos e estruturalos de forma coherente. O uso dunha linguaxe non 

discriminatoria pola orixe, xénero ou calquera outra circunstancia. A utilización e a 

comprensión da información oral e escrita, integrándoa nos esquemas previos de 

coñecemento. 

d) Competencia matemática: Mediante o uso, para a análise da interacción do home co 

medio e das relacións económicas,de operacións aritméticas, porcentaxes, proporcións, 

nocións estatísticas básicas na descrición e análise dos fenómenos xeográficos, económicos e 

históricos. Uso de escalas numéricas, gráficas e proporcións. 

e) Competencia para aprender a aprender: Favorécese desde o ámbito social mediante a 

presentación de problemas reais que nos afectan como cidadáns e a busca de solucións 

realistas para eles. A adquisición da capacidade de aprender de xeito autónomo, 

desenvolvendo ferramentas que a faciliten e buscando respostas que se correspondan cun 

coñecemento racional. A formalización de técnicas para extraer información directamente da 

observación da paisaxe e de fontes documentais. O desenvolvemento de estratexias que 

axudan ao grupo a formular problemas, discutilos e alcanzarconclusións. Elaboración de 

valoracións persoais e conclusións razoadas: establecemento de relacións entre feitos diversos, 

explicación causal dos fenómenos. 

f) Competencia para a autonomía persoal: Mediante a aclaración de actitudes e 

sentimento propios.O desenvolvemento da autoestima e da seguridade persoal. A aceptación 

das diferenzas de actitudes e valores e a asunción do propio rol dentro dos grupos a que se 

pertence.Desenvolvemento da toma responsable de decisións relacionadas coa dimensión 

persoal, social ouprofesional. Participación activa na xestión dos asuntos públicos. 

Coñecemento de estratexias para a inserción no mundo laboral, información sobre os seus 

dereitos e aspectos básicos das relacións laborais. Elaboración e aplicación de estratexias 

persoais baseadas na información de carácter xeográfico, histórico ou sociolóxico para resolver 

situacións problemáticas e conflitivas. Participación activa e creativa na xestión e a mellora dos 

espazos públicos, para defender e proteger o patrimonio cultural, artístico, natural e 

inmaterial. 

 

 

OBXECTIVOS. 

O Módulo de Sociedade e Cidadanía I, pola súa banda, terá os seguintes obxectivos: 

 Coñecer e valorar as características organizativas, sociais e culturais fundamentais do 

contorno.  
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 Coñecer e valorar os principais trazos das organizacións sociais e culturais do Estado.  

 Coñecer as características da sociedade democrática e tomar conciencia da necesidade 

de participación, con recoñecemento dos dereitos e dos deberes da cidadanía.  

 Coñecer as principias institucións supranacionais: Unión Europea e organismos 

internacionais.  

 Coñecer e analizar os problemas sociais do mundo actual. 

 

 

CONTIDOS. 

 

Atendendo á Orde do 13 de xullo de 2012 pola que se regulan os programas de 

cualificación profesional inicial, os contidos do Módulo de Sociadade e Cidadanía son: 

 

 Coñecemento da organización social de Galicia. Institucións e servizos públicos da 

Comunidade.  

 Coñecemento da organización do Estado español. O sistema das autonomías.  

 Sistema democrático: participación cidadá; dereitos e deberes; a Constitución e o 

Estatuto de autonomía.  

 Galicia e España en Europa. Organismos internacionais. Política de cooperación.  

 Coñecemento doutros modelos sociopolíticos actuais. 

 Desequilibrios e conflitos no mundo actual. A acción humana como causa e efecto dos 

problemas. A globalización. O compromiso persoal.  

 A violencia como defecto da sociedade: violencia entre pobos e violencia de xénero.  

 Desenvolvemento e consumo. Consumo responsable.  

 Educación viaria: normas de seguridade e condución responsable.  

 

Nesta programación didáctica virán incluídos nas seguintes unidades: 

 

UNIDADE 1. O medio físico da Terra, Europa, España e Galicia 

Os continentes, mares, relevo, costas, ríos e lagos destacados da Terra.  

Os mares, relevo, costas, ríos e lagos de Europa.  

A situación de España en Europa.  

O relevo e as costas de España.  

O medio físico de Galicia: relevo, ríos, clima e paisaxes.  

 

UNIDADE 2. Os Estados do mundo 

O Estado: definición e compoñentes.  

Os Estados do mundo. 

A diversidade dos Estados.  

As funcións do Estado.  

O Estado de benestar.  

Os Estados democráticos: participación dos cidadáns, separación de poderes e Estado de 

dereito.  

As ditaduras.  

Estados laicos, confesionais e teocracias.  

Monarquías e repúblicas.  

A organización territorial do Estado: Estados centralizados e descentralizados.  

As relacións entre os Estados.  

As organizacións internacionais. A ONU. 

Segunda Avaliación. 

 

UNIDADE 3. A UE, España e Galicia 

Os actuais Estados de Europa.  

As desigualdades entre os Estados europeos.  

A Unión Europea: Historia, obxectivos e peso no mundo.  

As institucións da Unión.  

O sistema político español.  

A organización territorial do Estado español.  

Os desequilibrios rexionais en España.  
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A organización administrativa e territorial de Galicia.  

 

UNIDADE 4. A globalización. 

A globalización: Definición, factores, efectos.  

As institucións da economía mundial: FMI, BM, OMC, G-7/G-8.  

Estados Unidos: A gran potencia.  

Outros grandes centros da economía mundial: Unión Europea, Xapón, «dragóns 

asiáticos», China e India.  

Outros centros económicos importantes, sobre todo a escala rexional: Rusia, Brasil, 

África do Sur e Australia.  

Outros modelos sociopolíticos actuais.  

As ONG.  

Terceira Avaliación. 

 

UNIDADE 5. O reto do desenvolvimento e o benestar 

A definición de desenvolvimento.  

Os indicadores do desenvolvimento.  

Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.  

Os principais contrastes económicos entre os países desenvolvidos  e os países 

subdesenvolvidos.  

Os principais contrastes sociais entre os países desenvolvidos e os países 

subdesenvolvidos.  

As causas do subdesenvolvimento e formas de frear o subdesenvolvimento.  

Os obxectivos de desenvolvmento do Milenio.  

O consumo responsábel.  

Pobreza e exclusión na UE e en España.  

As Migracións.  

Conflitos do mundo actual.  

 

UNIDADE 6. Educación Viaria. 

A Educación Viaria.  

Circulación a pé.  

Circulación en bicicleta.  

Circulación en ciclomotor.  

Circulación en autobús.  

Circulación en vehículos agrícolas. 

Circulación como acompañante no automóvil.  

A influencia das condicións meteorolóxicas e outros elementos do medio na circulación.  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Coñecer a distribución xeográfica de Galicia (organización e paisaxes galegas, e a súa 

economía), localizar en mapas a súa situación, e argumentar as causas e as consecuencias das 

súas características. 

Coñecer a estruturación do Estado español en comunidades autónomas. Valorar as 

diferenzas como elemento enriquecedor. Saber localizar as comunidades en mapas. Organizar 

itinerarios para se mover entre elas. 

Coñecer e apreciar o sistema democrático. Representación da cidadanía. Participación 

como valor para a mellora da vida na comunidade. Deberes e dereitos. 

Coñecer de forma sumaria a Constitución española. Dificultades para os consensos. 

Significado dunha norma común. 

Coñecer de forma sumaria o Estatuto de autonomía e o longo percorrido pola historia ata 

chegar a el. O Goberno autónomo e as relacións co resto do Estado español. 

Analizar as desigualdades no mundo actual. Reflexionar sobre a 

multicausalidade. Valorar a cooperación entre os pobos. Recoñecer o consumo responsable. 

Papel da publicidade. Valorar igualmente a capacidade decomprender os prexuízos que pode 

provocar na vida persoal e na do contorno. Recoñecer a necesidade da seguridade viaria para 

persoas condutoras e peóns. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA. 

 

UNIDADE 1. O medio físico da Terra, Europa, España e Galicia 

Valorar se saben localizar no mapa as grandes unidades do relevo. 

Observar se saben localizar os macizos e montañas mozos de Europa e coñecen como 

son os seus relevos. 

Ver se saben localizar no mapa as costas, os ríos e relevo de Europa, Galicia e España. 

 

UNIDADE 2. Os Estados do mundo. 

Pescudar se recoñecen as principais competencias e funcións do Estado e establecen así 

mesmo as diferenzas entre Estados democráticos e non-democráticos.  

Asegurarse de que coñecen a misión e as liñas de actuación da ONU e das ONG.  

Observar se coñecen e saben explicar as principais características dos grandes ámbitos 

culturais do mundo.  

 

UNIDADE 3. A UE, España e Galicia 

Comprobar que saben identificar e localizar os países que forman parte da UE.  

Valorar se coñecen as consecuencias da incorporación de España á UE.  

Comprobar que saben o que é unha monarquía parlamentaria e coñecen as funcións e a 

composición das distintas institucións do Estado español e do Estatuto de Autonomía de 

Galicia.  

Comprobar que saben identificar e localizar as Comunidadades Autónomas coas súas 

provincias e capitais que forman parte do Estado Español.  

Comprobar que saben identificar e localizar as provincias, capitais e cidades e vilas 

destacadas que forman parte da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

UNIDADE 4. A Globalización. 

Pescudar se recoñecen as vantaxes e os inconvenientes da globalización.  

Comprobar que valoran o papel que desempeñan as novas tecnoloxías na actual 

sociedade da información e a comunicación.  

Confirmar que saben definir os indicadores de desenvolvimento humano e son 

conscientes do desigual nivel de riqueza entre países como consecuencia da globalización.  

Observar se saben argumentar as súas propostas para reducir a pobreza no mundo.  

 

UNIDADE 5. O reto do desenvolvemento e o benestar 

Comprobar que saben explicar as razóns polas cales o consumo de recursos naturais dos 

países desenvolvidos é insostible.  

Verificar que saben distinguir os recursos renovables dos non renovables.  

Asegurarse de que identifican os axentes responsables da contaminación da auga e 

coñecen as causas e as consecuencias da deforestación.  

Localizar as principais zonas de contaminación e perda da biodiversidade.  

Comprobar que coñecen os conflitos actuais, por que acontecen e como dedeb 

afrontarse.  

 

UNIDADE 6. Educación viaria. 

Recoñecer a necesidade da seguridade viaria para persoas condutoras e peóns.  

Comprobar que coñecen os riscos das temeridades ao volante.  

Verficar que comprenderon a necesidade de respectar as normas de circulación.  

 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL. 

Ao comezo das actividades do programa de cualificación profesional inicial, o 

equipodocente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto co 

ñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así comoas 

súas capacidades. 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles 

para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá 

repercusión na cualificación da materia. 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 
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recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como 

información sobre o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros 

e compañeiras e co profesorado). 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, é dicir, as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e os criterios de 

avaliación. 

 Realizaranse tres avaliacións parciais nas datas que se fixen en cada centro, en función 

dos períodos lectivos e da temporalización prevista para o módulo de formación en centros de 

traballo. 

 Para os alumnos que non superen a materia en xuño haberá unha avaliación 

extraordinaria en setembro. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas 

directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a desenrolar, etc... 

Probas prácticas diante do ordenador. 

Probas orais. 

Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

Valoración do caderno de clase. 

Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas 

naclase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc..... 

Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da integración 

nogrupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

Outras anotacións derivadas da observación directa. 

 

 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

O sistema de cualificación para os instrumentos de avaliación sería o seguinte: 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 

Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e 

indicarase, se procede, a valoración de cada un, o desconto por faltas de 

ortografía, o tempo para a realización da proba... 

40%  Probas orais: Terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, 

a linguaxe utilizada... 

Probas prácticas de xeografía: Valorarase a capacidade de localización, 

realización e comprensión de mapas, táboas, gráficas... 

Traballos de Investigación feitos individualmente: Terase en conta a 

calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o rigor 

científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a 

capacidade crítica... 

40% 

Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos textos e das 

ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 

indicado, a participación no grupo, a capacidade discursiva da exposición... 

Traballo na aula: Terase en conta a realización dos “deberes”, a 

presentación do caderno de clase, as preguntas que se formulan, o respecto 

ás normas da clases, a curiosidade e interese pola materia, a creatividade e 

investigación persoal. 

Comportamento: O comportamento e a actitude do alumnado cara a 

materia será tido en conta á hora de avaliar e, no caso de que se acaden 

notas entre o 4 e o 5, será determinante á hora de outorgar un aprobado ou 

un suspenso. 

20% 

 

A cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan 
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feitas ao longo da mesma, atendendo ás porcentaxes anteriores. 

 

 

Módulo científico-matemático I do PCPI 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Na actualidade, existe alumnado de educación secundaria obrigatoria con dificultades ou 

desfases na súa aprendizaxe que poden pór en risco o alcance das competencias básicas e dos 

obxectivos previstos e, como consecuencia, a obtención da titulación correspondente. 

Malia tales dificultades, este alumnado posúe capacidades que cómpre potenciar a través 

de medidas educativas específicas para poder finalizar a súa escolarización en condicións de 

desenvolvemento persoal e inclusión social satisfactorias, sen as cales probablemente teña que 

afrontar unha situación laboral de precariedade debido á falta de cualificación e de titulación. 

Para este alumnado establécense os programas de cualificación profesional inicial. 

O horizonte último dos programas de cualificación profesional inicial é o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

Como é lóxico, o ámbito contribúe dun xeito decisivo ao logro das seguintes 

competencias: 

a) Competencia social: A través do coñecemento da organización e da evolución das 

sociedades. O estudo da xeografía e da historia resulta fundamental para o desenvolvemento 

da competencia social e cidadá, xa que facilita a comprensión da realidade social e as relacións 

dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural; de sentimentos de pertenza á 

sociedade en que vive, mediante o estudo dos trazos que a caracterizan; desenvolvemento da 

empatía, da capacidade de poñerse no lugar do outro, mediante a análise das actividades 

humanas no presente e no pasado; da capacidade de diálogo para a análise dos problemas 

presentes e pasados da sociedade e a súa proxección sobre os problemas reais que deben 

encarar as persoas na súa propia vida; desenvolvemento de metodoloxías participativas, 

interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na vida cívica, para asumir 

os valores democráticos e para o cumprir os deberes propios. 

b) Competencia no tratamento da información e competencia dixital: O uso de técnicas 

de observación e análise para extraer información directamente da paisaxe., de fontes 

documentais escritas, gráficas e audiovisuais, das tecnoloxías da información como fonte de 

información escrita, icónica e musical, da linguaxe cartográfica, uso de programas informáticos 

adecuados para expresar a información obtida mediante informes, presentacións, etc, uso das 

TIC como instrumento de comunicación, inclusión e cohesión entre grupos étnica e 

culturalmente distintos. 

c) Competencia en comunicación lingüística: A través de todos os ámbitos de 

coñecemento, porque a linguaxe é o vehículo imprescindible para a transmisión dos saberes, a 

súa apropiación e expresión. Pero o ámbito social contribúe a ela de modo significativo 

mediante o uso dun vocabulario propio e o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes 

tipos de textos, que resultan fundamentais como elementos de información social e histórica. 

Aposta en xogo de habilidades para a comunicación verbal en grupo, mediante técnicas de 

diálogo e discusión, de toma de decisións. Debater en serio esixe exercitarse na escoita, na 

exposición e a argumentación e para iso é necesario verbalizar os conceptos, facer explícitas 

as ideas, formar os xuízos e estruturalos de forma coherente. O uso dunha linguaxe non 

discriminatoria pola orixe, xénero ou calquera outra circunstancia. A utilización e a 

comprensión da información oral e escrita, integrándoa nos esquemas previos de 

coñecemento. 

d) Competencia matemática: Mediante o uso, para a análise da interacción do home co 

medio e das relacións económicas, de operacións aritméticas, porcentaxes, proporcións, 

nocións estatísticas básicas na descrición e análise dos fenómenos xeográficos, económicos e 

históricos. Uso de escalas numéricas, gráficas e proporcións. 

e) Competencia para aprender a aprender: Favorécese desde o ámbito social mediante a 

presentación de problemas reais que nos afectan como cidadáns e a busca de solucións 

realistas para eles. A adquisición da capacidade de aprender de xeito autónomo, 

desenvolvendo ferramentas que a faciliten e buscando respostas que se correspondan cun 
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coñecemento racional. A formalización de técnicas para extraer información directamente da 

observación da paisaxe e de fontes documentais. O desenvolvemento de estratexias que 

axudan ao grupo a formular problemas, discutilos e alcanzar conclusións. Elaboración de 

valoracións persoais e conclusións razoadas: establecemento de relacións entre feitos diversos, 

explicación causal dos fenómenos. 

f) Competencia para a autonomía persoal: Mediante a aclaración de actitudes e 

sentimento propios. O desenvolvemento da autoestima e da seguridade persoal. A aceptación 

das diferenzas de actitudes e valores e a asunción do propio rol dentro dos grupos a que se 

pertence. Desenvolvemento da toma responsable de decisións relacionadas coa dimensión 

persoal, social ou profesional. Participación activa na xestión dos asuntos públicos. 

Coñecemento de estratexias para a inserción no mundo laboral, información sobre os seus 

dereitos e aspectos básicos das relacións laborais. Elaboración e aplicación de estratexias 

persoais baseadas na información de carácter xeográfico, histórico ou sociolóxico para resolver 

situacións problemáticas e conflitivas. Participación activa e creativa na xestión e a mellora dos 

espazos públicos, para defender e proteger o patrimonio cultural, artístico, natural e inmateria 

 

OBXECTIVOS 

O Módulo científico-matemático, pola súa banda, terá os seguintes obxectivos: 

Coñecer e identificar o propio corpo. 

Valorar actitudes saudables en relación con hábitos de alimentación, exercicio e 

consumo. 

Coñecer os recursos naturais do contorno. Intervención humana na conservación e na 

modificación: repercusión no medio e desenvolvemento sustentable. 

Coñecer os elementos dun ecosistema: a súa vulnerabilidade. 

Coñecer e apreciar as fontes de enerxía como algo necesario e limitado, así como a 

necesidade dun uso responsable destas. 

Coñecer e realizar operacións e cálculos numéricos aplicados a situacións e a problemas 

da vida cotiá. 

Coñecer e utilizar os sistemas de medida na vida persoal e profesional. 

Realizar cálculos aproximados, avanzar hipóteses para a resolución de problemas e 

contrastar resultados. 

Establecese claramente múltiples relacións entre as competencias citadas, os obxectivos 

xerais e máis os máis concretos do ámbito. 

 

CONTIDOS 

 

 Corpo humano: aparellos e sistemas; funcións vitais. Dieta equilibrada. 

 Exercicio físico como hábito saudable e de lecer. 

 Recursos naturais en Galicia: flora e fauna. Utilización e explotación racional dos 

recursos. 

 Recursos enerxéticos en Galicia: a auga, o vento e a biomasa. 

 Resolución de problemas. Cálculo matemático. 

 Operacións básicas: propiedades e aplicacións a situacións reais. Números enteiros, 

fraccionarios e decimais. 

 Proporcións e porcentaxes. 

 Cálculo aproximado. Redondeo. Estratexias para efectuar cálculos. 

 Sistema internacional de medidas. Unidades de uso frecuente. Instrumentos de 

medida na vida cotiá e profesional. 

 Cálculo de distancias, perímetros, superficies e volumes. 

 Rectas e ángulos. Formas planas. Polígonos e corpos xeométricos. 

 Escalas e planos. 

 Sistema monetario. Prezos. Ingresos e gastos. IVE. 

 

 

        CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

Na citada A Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de 

cualificación profesional inicial establecese  

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de: 
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 Identificar as partes do corpo, os aparellos e as súas funcións, así como valorar as 

actitudes responsables ante o consumo, o exercicio e as relacións interpersoais. 

 Recoñecer os recursos naturais do contorno e valorar as actitudes responsables para a 

súa conservación. 

 Recoñecer os compoñentes dun ecosistema na súa proximidade. 

 Coñecer as fontes de enerxía, valorar a necesidade dun consumo responsable e 

presentar actitudes individuais nese sentido, na vida cotiá. 

 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante procedementos variados. 

 Realizar estudos de custos con descontos e IVE, así como elaborar orzamentos 

aplicados a situacións da vida cotiá. 

 Realizar estimacións de medidas e comprobar hipóteses cunha aplicación precisa das 

medidas que correspondan. 

 Aplicar os coñecementos de xeometría a situacións da vida cotiá: medición dunha 

leira, cálculo do material necesario para as paredes dun cuarto, etc. 

 Utilizar escalas, planos, gráficos, etc., para representar resultados matemáticos. 

 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA. 

 

Partes do corpo, os aparellos e as súas funcións,  

         Recursos naturais do contorno 

         Compoñentes dun ecosistema 

As fontes de enerxía 

Cálculos numéricos mediante procedementos variados  

Estimacións de medidas e comprobación de hipótesis   

Coñecementos de xeometría 

Estudos de custos con descontos e IVE  

Escalas, planos, gráficos 

Contidos transversais 

Debemos sumar aos contidos específicos do módulo outros de sentido transversal como 

son: Educación para a paz, para a igualdade, ambiental, vial, para o consumo, ética e cívica e 

para o lecer. 

Están estes contidos transversais tamén relacionados cos obxectivos xerais e as 

competencias básicas desenvolvémolos relacionados coas actividades xerais e con actividades 

específicas puntuais.  

 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo, é dicir, as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e os criterios de 

avaliación. 

 Realizaranse tres avaliacións parciais nas datas que se fixen en cada centro, en función 

dos períodos lectivos e da temporalización prevista para o módulo de formación en centros de 

traballo. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Utilizaremos cinco instrumentos de avaliación: 

 

1. Probas tipo exame aproximadamente cada 6 semanas e cando menos 2 por avaliación 

2. Probas tipo “ficha puntuada” cada 15 días, non coincidentes cos anteriores 

3. Propostas de traballo de  investigación individual 

4. Propostas de traballo colectivo   

5. Comportamento activo e positivo na aula 

 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. 

A nivel de valoración numérica dos cinco instrumentos citados será: 
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1  e 2 3 e 4 5 

40% 40% 20% 

   

    A cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan 

feitas ao longo da mesma, atendendo ás porcentaxes anteriores.  

 


