
Programación 1º Ciclo de Ensino Primaria Coñecemento do 
Medio
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COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACIÓN CO MEDIO:
Habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos 
xerados pola acción humana.
- Identificación de preguntas e a obtención de conclusións que se basan en probas para 
comprender e axudar a tomar decisións sobre o mundo natural e os cambios que produce a 
actividade humana.
-Familiaridade coa comprensión de conceptos científicos e técnicos fundamentais .
-O desenvolvemento da capacidade e a disposición para lograr unha vida saudable nun 
entorno tamén saudable.
-A percepción do espacio físico no que se desenvolve a vida e a actividade humana e a 
incidencia das persoas así coma as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes.
-Habilidade para interactuar co espacio circundante : moverse nel e resolver problemas nos 
que interveñan os obxectos e a súa posición.
-Son parte desta competencia básica o uso responsable dos recursos naturais,o coidado do 
medio, o consumo racional e responsable, e a proteccción da saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade da vida das persoas.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA :
-Utilización da lingua como instrumento tanto de comunicación oral como  escrita como de 
aprendizaxe e regulación de conductas e emocións.
-Expresión e comprensión oral e escrita.
-Comprensión da realidade.
-Falar e escoitar.
 -Ler e escribir.
-Habilidades para usar os coñecementos lingúísticos en tarefas comunicativas
específicas (saber cómo), en diferentes ámbitos : relacións persoais e sociais, 
educativoliterario, medios de comunicación.
-Saberes actitudinais e axiolóxicos (saber ser): saber escoitar,saber contrastar opinións, ter en 
conta as ideas e opinións doutros, etc.

COMPETENCIA MATEMÁTICA:
-Habilidade para interactuar co mundo físico,tanto nos seus aspectos naturais como nos 
xerados pola acción humana.
-Identificación de preguntas e a obtención de conclusións baseadas en probas para 
comprender e axudar a tomar decisións sobre o mundo natural e os cambios que a actividade 
humana produce.
-O desenvolvemento da capacidade e a disposición para lograr unha vida saudable nun 
entorno tamén saudable.
-A percepción do espacio físico no que se desenvolve a vida e a actividade humana e a 
incidencia das persoas así como as mopdificacións que introducen e as paisaxes resultantes.
-Habilidade para interactuar co espacio circundante: moverse nel e resolver problemas.

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL:
-Habilidade para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en 
coñecemento.
- Obter información: busca, selección, rexistro e tratamento.
-Uso das TIC como xeradoras e transmisoras de coñecemento e comunicación.

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁN:
-Habilidade para comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía 
democrática.
-Incorporar formas de comportamento individual que capaciten as persoas para convivir nunha 
sociedade cada vez máis plural, relacionarse coas demáis
persoas, cooperar, comprometerse e afrontar os conflictos.
- Ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva 
dos outros.
- Asumir os valores democráticos.



-Practicar normas sociais.

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA.
-Valoración crítica das distintas manifestacións culturais e artísticas, ou que nos permitirá 
utilizalas como fonte de goce e enriquecemento persoal.
- Ter sensibilidade e ser capaz de emocionarse e sentir ante as manifestacións culturais .
Desenvolver actitudes de valoración: da liberdade de expresión, do dereito a diversidade 
cultural.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:
-Supón iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuala de maneira autónoma, 
desenvolvendo as estratexias adecuadas para tratar de buscar as respostas posibles.
- Habilidade para organizar o tempo de forma efectiva e perseveranza na aprendizaxe.
-Ser consciente do que se sabe e se quere aprender.
-Coñecer as propias potencialidades e carencias para desenvolver a confianza 
nun mesmo.
- Saber o que un pode facer por un mesmo e con axuda doutras persoas ou recursos 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL:
- Habilidade que supón optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para 
desenvolver a opción elexida e facerse responsable dela no ámbito persoal, social ou laboral.
-Habilidades e actitudes relacionadas co liderado de proxectos, que inclúen a confianza nun 
mesmo, a empatía, o espíritu 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.
-Ter unha visión estratéxica dos problemas que axude a marcar e cumprir os fins planeados e a 
estar motivado para lograr o éxito nas tarefas emprendidas.
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-Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que deriban 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 interacción de aspectos relevantes do 
contorno natural, social e cultural progresando en espacios cada vez máis complexos.
-Promover un sentimento positivo de pertenza aos grupos sociais de referencia: familia, escola, 
comunidade nacional (Galicia), Estado (España), a unha cultura europea, universal dende unha 
posición de solidariedada e respecto con outras culturas a partir da propia identidade.
-Identificar o patrimonio, cultural, histórico e artístico galego diferenciándoo de outras 
comunidades , identidades e Estados e sendo partícipes da 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 aos demáis no marco dos 
dereitos recoñecidos das persoas.
-Identificar, suscitar e resolver interrogantes e problemas relacionados co contorno usando 
distintas estratexias: busca, selección e tratamento da información, formulación de hipótesis, 
comprobación delas, exploracións de solucións alternativas e reflexión sobre o propio proceso 
de aprendizaxe, mantendo unha actitude crítica ante as fontes de información.
- Expresar e comunicar os contidos da área de xeito persoal e creativo selecccionar e 
interpretar datos, procesos, feitos, etc. integrando códigos divesos procedentes das diferentes 
linguaxes.
-Participar activamente no traballo de grupo planificando e realizando tarefas conxuntas, 
dialogando e argumentando as propias opinións e contrastándoas coas de outras persoas, 
adoptando un comportamento responsable, constructivo, comprometido e solidario, 
respectando normas de organizacion e principios básicos do funcionamento democrático.
-Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio e o seu impacto a 
curto e longo plazo, 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 identificando algúns elementos 
constitutivose 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 TICe o material relacionado coa experimentación e 
co traballo de campo para aprender a aprender, para obter información e para compartir 
coñecementos.  
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1º CURSO.

-Partes da cara 
-Os sentidos : órganos e sensacións.
-O esqueleto e as súas principais articulacións.

- Variedade de alimentos.
- A dieta equilibrada.
- Alimentos frescos e elaborados.

-O aseo persoal.
- As pezas de roupa.
- Coidado do corpo.
- Colaboración nas tarefas domésticas.

-Distintas profesións.
- Utensilios e ferramentas.
- Lugares de traballo.

-Persoas que compoñen a familia.
-Distintos tipos de familia.
- Relacións de parentescoo.
- Colaboración nas tarefas domésticas.
- Tipos de casa.
- Elementos dunha casa.

- Elementos da rúa e obxectos do mobiliario 
urbano.
- Materiais de construcción da casa e da rúa.
- Normas de comportamento da casa e da rúa.
- Edificios e espazos públicos.
- Profesionais de servizos públicos.

- Os seres vivos.
- Características dos mamíferos.
- Animais domésticos e salvaxes.
- Os mamíferos e as súas crías.
- Lugar onde viven certos mamíferos.

-Características das aves.
- As aves domésticas e as aves silvestres.
- Produtos que obtemos das aves.
- Sons que emiten as aves.

- As plantas como seres vivos: características.
- Partes dunha planta.
- Árbores, arbustos e herbas.
- As flores.
- Árbores froiteiras e as súas froitas.

2º CURSO
 
- As partes do corpo.
- Os sentidos.
- Os ósos e os músculos.
-As articulacións.
- Os órganos internos.

- Os alimentos como fonte de enerxía. - A 
dieta.
- Grupos de alimentos.
- Caducidade dos alimentos.
- Tendas de alimentación.

- Os mamíferos. Caraterísticas.
- Os mamíferos e as súas crías. 
- Animais mamíferos domésticos e salvaxes. 
- Mamíferos carnívoros, herbívoros e 
omnívoros.
- As aves . Características.
- Aves de currral e aves silvestres.

- A familia: relacións de  parentesco.
- A casa. Nome e características dalgúns dos 
seus elementos.
- Tipos de vivenda.
- Plano dunha casa.
- Profesións relacionadas coa construción 
dunha casa.

- A rúa. Partes e mobiliario.
- O barrio.
- A localidade: vilas e cidades.
- Edificios e servizos públicos.
- O concello: alcalde, concelleiros e 
empregados.

- Características dos peixes.
- Peixes que viven no río e peixes que viven no 
mar.
- Características dos réptiles.
- Distintos tipos de réptiles.

- As plantas. Partes.
- A flor: partes.
- Os froitos: secos e carnosos.
- As sementes.
- Árbores, arbustos e herbas.
- Árbores de folla perenne e árbores de folla 



- Necesidade da auga, aire e sol para vivir.
- Lugares onde hai auga.
- Obxectos que se moven co vento.
- O día e a noite.
- As estacióndo ano.

- Características dos peixes.
- Peixes que viven no río e peixes que viven no 
mar.
- Animais mariños que non son peixes.
- Alimentos que se obteñen do medio acuático.
- Profesións relacionadas coa pesca.

- Os froitos e as súas partes.
- As sementes.
- Os meses do ano.
- As estacións e as súas froitas.
- Nomes de hortalizas.

- Algúns medios de comunicación: carta, 
teléfono, ordenador, televisión, xornal e 
revista.
- Comunicación escrita e falada.
- O xornal e a revista.
- Televisión, radio e internet.

- Medios de transporte individuais e colectivos.
- Os medios de transporte que se desprazan 
por terra, mar e aire.
- Vehículos con motor e sen motor.
- Lugares de vacacións e actividades 
recreativas.

caduca.

- A auga:  propiedades.
 - Estados da auga.
- Auga superficial e auga subterránea.
- O ciclo da auga.
- Usos da auga.
- Auga potable e auga non potable.

- Cadea alimentaria.
- Contaminación do solo e a auga.
- Contaminación do aire.
- Contaminación acústica.
- Lixo orgánico e inorgánico.
- Separación e recollida do lixo.

- Elementos que forman unha paisaxe: 
naturais e artificiais.
- Paisaxe de montaña.
- Paisaxe de costa. 
- Paisaxes diferentes.

- Os anfibios: características.
- Os insectos: características.
- Beneficios obtidos dalgúns insectos.
- Problemas ocasionados por algúns insectos.

- Alimentos de orixe vexetal, animal e mineral. 
- Partes que se aproveitan das plantas.
- Alimentos elaborados.
- Conservación dos alimentos.

- A necesidade das plantas para a vida.
- Usos das plantas. 
- Plantas medicinais e plantas aromáticas.
- Algúns inventos: os caramelos, o papel, a 
cortiza.

- Agricultura.
- Gandería.
- Pesca.

- Cambios no tempo: vivenda, vestido e 
alimentación.
- Os galaicos, os romanos, os suevos e os 
árabes.
- Descubrimentos e inventos que fixeron 
avanzar a humanidade.
- Importancia dos avances científicos.
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Criterios de avaliación
-Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade.
Avaliarase a capacidade para recoñecer partes do propio corpo,  aceptándoo  e respectando  
as diferenzas
-Identificar e describir algúns reccursos fundamentais para os seres vivos ( auga,aire ), e a súa 
relación co mundo das persoas  tomando conciencia da necesidade do  seu uso responsable.
Preténdese coñecer a capacidade para observar, describir e explicar algúns compoñentes do 
medio  recoñecendo a sua importancia para a vida das persoas, valorando a necesidade de 
adopción de medidas de protección  do medio.
-Recoñecer e clasificar con criterios elementais os seres vivos máis relevantes do contorno do 



alumnado ,utilizando instrumentos e procedementos adecuados.
Trátase de avaliar a capacidade para establecer criterios  de clasificación ( tamaño, cor, forma 
de desprazarse , alimentación)  e identificar  animais e plantas pola súa pertenza a algunha 
das categorías establecidas, utilizando instrumentos adecuados e valorando a utilización  
guiada de diferentes tipos de información.
-Valorar positivamente a práctica de determinados hábitos asociados a hixiene, á alimentación 
equilibrada, ao exercicio físico e ao descanso.
Trátase de comprobar que alumnos/as identifican e valoran  relación entre benestar e práctica  
de hábitos: alimentación variada, hixiene persoal e exercicio físico.
-Recoñecer, identificar con exemplos sinxelos as principais profesións e responsabilidades que 
desempeñan as persoas do contorno.
Trátase de avaliar o grao de coñecemento sobre os traballos das persoas do contorno,  
importancia das diferenres profesións, contribución social e responsabilidade , superando os 
estereotipos sexistas.
-Recoñecer algunhas manifestacións culturais presentes no ámbito escolar, local e 
galego,valorando a súa diversidade e riqueza.
Trátase de avaliar o coñecemento  das principais manifestacións culturais ( festas, xogos,  
folclore, costumes) da localidade e de Galicia e tamén a percepción do valor cultural da 
diversidade sen esquecer o interese e o respecto por outras linguass e realidades culturais no 
medio escolar.
-Identificar algúns dos medios de transporte máis comúns do contorno e valorar o seu use 
respectando as normas básicas de seguridade viaria.
Avaliaráse o grao de coñecemento sobre medios de transporte  do contorno próximo así como 
o coñecemento e respecto polas normas básicas de seguridade viaria.
-Ordenar temporalmente algúns feitos relevantes da vida persoal, familiar ou do contorno máis 
próximo.
Preténdese medir a capacidade para describir aspectos característicos da vida persoal e  
familiar con criterios temporais.
-Identificar e observar diferenzas na composición  dos materiais experimentando e usando 
instrumentos sinxelos.
Avaliarase se os alumnos/as son quen de identificar propiedades físicas observables así como 
de explicar exemplos concretos e familiares a relación entre as características dalgúns  
materiais e o seu uso.
-Montar e desmontar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, describindo o seu 
funcionamento e o seu uso seguro.
Téntase avaliar o grao de desenvolvemento de habilidades manuais  para montar e desmontar  
obxectos simples de uso doméstico e escolar.     
- Realizar de maneira guiada experimentos sinxelos relacionados co medio familiar máis 
próximo.   
Trata de avaliar a competencia para enfrontarse a unha experimentación sinxela .  
Valorarase tamén a elaboración guiada de textos escritos básicos, murais, paneis, esquemas 
ou presentacións para recoller as conclusións

Mínimos esixibles
-Coñece as principais partes do corpo
-Coñece e nomea as principais partes da cara.
-Recoñece os conceptos de esqueleto, ósos, músculos.
-Nomea as articulacións e localízaas correctamente.
-Mostra aceptación e respecto polas diferancias polas diferenzas corporais e individuais dos 
seus compañeros.
-Establece relacións correctas entre alimentación,  saúde e actúa de forma coherente
( limpeza, hixiene ).
-Distingue e relaciona de forma axeitada os sentidos e os seus órganos correspondentes e 
utilízaos nas estratexias  de exploración de obxectos e situacións variadas.
-Amosa interese pola satisfación de necesidades básicas  non soamente alimentación e 
vestido, senon tamén cultura, ocio, comunicación, recursos tecnolóxicos... adoptando posicións 
favorables e de interés.
-Coñece os conceptos de veciños, comunidade, localidade, concello, servizos públicos, 
sentíndose parte dos mesmos.
-Participa dentro do grupo de maneira responsable, solidaria e respectuosa.



-Coñece os principais medios de comunicación e transporte e as súas características. 
-Recoñece a importancia da auga na vida de tódolos seres vivos distinguindo os tres estados 
nos que ésta aparece na natureza así como a importancia do ciclo da auga.
-Recoñece fenómenos meteorolóxicos diversos.
-Coñece as principais características dos seres vivos ( nacen, crecen, reprodúcense e morren) 
e actúa respectando, conservando e mellorando o medio ambiente.
-Distingue e nomea as diferentes partes dunha planta (raiz, talo, follas ) e coñece as funcións 
máis importantes.
-Nomea diferentes árbores e relaciónaas cos seus froitos.
-Diferenza animais vertebrados de invertebrados e coñece as características máis importantes.
-Coñece as características  básicas das aves, peixes, réptiles, anfibios, mamíferos e insectos.
-Distingue nocións básicas de parentesco e ordena correctamente feitos da súa historia persoal 
( presente, pasado e futuro ).
-É consciente da intervención humana nas transformacións relacionadas co paso do tempo, 
diferenciando elementos da vida rural e urbana. Busca semellanzas e diferenzas, ventaxas e 
inconvenientes.
-Interpreta gräficos de barras, sinais básicas, códigos xerais ... e utilízaos na representación do 
seu contorno próximo.
-Coñece as sinais de tráfico máis importantes e as normas básicas de actuación e as respecta.
-Describe os traballos e profesións máis habituais no seu contorno e coñece instrumentos e 
máquinas relacionadas cos mesmos.
-Utiliza correctamente ferramentas e pequenas máquinas (tesoiras, punzóns...)
coñece o seu funcionamento  e a importancia das mesmas para a manipulación de obxectos.

Procedementos e instrumentos de avaliación
Observación directa
Traballo individual
Participación no grupo
Diario de clase
Cadernos de traballo
 Fichas de seguimento
Probas orais e escritas.
Traballos voluntarios. 

Sistemas de cualificacións
Observación directa
Traballo individual
Participación no grupo
Diario de clase
Cadernos de traballo
 Fichas de seguimento
Probas orais e escritas.
Traballos voluntarios
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Liñas metodolóxicas
Dentro da metodoloxía partiremos sempre de:
Características psicoevolutivas dos alumnos do 1º ciclo.
Coñecementos previos do alumnado.
Competencias Básicas a traballar.
A metodoxía debe ser activa potenciando a construcción de aprendizaxes significativas e 
funcionais, a participación activa e dinámica nun ambiente de cooperación.
Os métodos permitiranlle ao alumnnado identificar a necesidade de información, localizala, 
seleccionala e recoñecer as fontes e recursos máis apropiados, así como a responsabilidade 
do seu uso.
Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma.
Trataremos de socializar ao alumnado aproveitando distintos tipos de agrupamento para a 
realización de actividades : individual, parellas, pequeno ou gran grupo , tratando de potenciar 
sempre a cooperación entre iguais. 
Usaremos estratexias de aprendizaxe co fin de interiorizar as normas do Centro.
Fomentaremos a utilización cada vez máis autónoma da Biblioteca de Aula, Biblioteca do 



Centro e das Tics como recurso de aprendizaxe.
Construiremos co alumnado as normas e rutinas da aula que serán expostas na clase xunto 
cos horarios, encargado... 

Materiais
-Caderno pautado.
-Caderno de cuadrícula.
-Libros de texto.
-Mapas.
-Esfera terrestre.
- O esqueleto.
- Boneco desmontable do corpo humano.
-Videos
- CDs 

Recursos
- Aula 
- Aula de informática
- Biblioteca de aula e de centro.
- Material fotocopiable.
- Láminas
-  Murais
- O propio corpo
- Recursos do entorno (saídas, exposicións, cine, teatro...)
-Recursos audiovisuais.
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de Dependendo das dificultades de aprendizaxe coas que se atope o alumno/a as súas 
necesidades educativas especiais serán atendidas con distintas medidas de reforzo :
- Apoio dentro do grupo ordinario
- Apoio fóra ocasional.
- Agrupamentos flexibles. 
- Adaptacións curriculares.
Programaranse actividades de reforzo e ampliación para alumnoas/as que o precisen.
Contaremos sempre co apoio  do equipo de Orientación seguindo as súas pautas e 
orientacións sobre as medidas a tomar nos diferentes casos. 
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especial por parte dos titores e equipo de Oientación para detectar o seu problema concreto. 
Dependendo da súa problemática farase un plan de traballo individualizado que se levará a 
cabo na aula e completado en casa , con materiais de apoio e con axuda dos compañeiros/as.
Todo isto tendo en conta sempre a opinión do Equipo de Orientación.
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c. Sempre que sexa posible programaránse actividades de interés para os alumnos fóra do 
centro: visitas culturais, exposicións, obras de teatro, cine, saidas polo contorno...



Fo
m

en
to

 d
a 

le
ct

ur
a 

e 
da

s 
TI

C
s Traballemos na aula de Informática:

Clics sobre Ciencias Experimentais .
Busca de información.
Procesador de textos.
Información sobre a Biblioteca do Centro.
Actividades de Lectura: PLC.


