
Programación 2º Ciclo de Ensino Primaria Coñecemento do Medio
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Comunicación lingüística
- Aumentar a riqueza no vocabulario específico da área.
-  Ser rigoroso no emprego dos termos específicos desta área.
-  Saber construír un discurso: ser coidadoso na precisión de termos, encadeamento de ideas, 

expresión verbal.
-  Adquirir a terminoloxía específica sobre seres vivos, e sobre obxectos e fenómenos naturais.
-  Comprender textos informativos, explicativos e argumentativos.
-  Transmitir ideas en informacións sobre a natureza.
Matemática
-  Utilizar ferramentas matemáticas tales como medidas, escalas, táboas ou representacións 

gráficas.
-  Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais, expresar datos.
Coñecemento e interacción co mundo físico
-  Interpretar o mundo físico a través dos conceptos aprendidos.
-  Saber definir problemas, estimar solucións e elaborar estratexias.
-  Deseñar pequenas investigacións.
-  Analizar resultados e comunicalos.
-  Observar o mundo físico, obter información e actuar de acordo con ela.
-  Coñecer o propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de vida e a saúde.
-  Coñecer as implicacións da actividade humana no medio natural.
-  Buscar solucións para avanzar cara ao logro dun desenvolvemento sostible.
-  Participar na toma de decisións en torno a problemas locais e globais formulados.
Tratamento da información e competencia dixital
-  Utilizar distintos procedementos de busca, selección, organización e aplicalos na área.
-  Saber utilizar un ordenador de forma básica.
-  Saber buscar en internet de forma guiada.
-  Mellorar nas destrezas asociadas á utilización de esquemas, mapas conceptuais.
-  Utilizar as tecnoloxías da comunicación e a información para ter unha visión actualizada da 
actividade científica.
Social e cidadá
-  Coñecer sentimentos e emocións en relación cos demais.
-  Desenvolver actitudes de diálogo e de resolución de conflitos.
-  Aceptar e elaborar normas de convivencia.
-  Asentar as bases dunha futura cidadanía mundial, solidaria, participativa e demócrata.
-  Comprender a realidade social na que se vive.
-  Ser conscientes do papel da sociedade no avance da ciencia.
-  Coñecer como se produciron debates esenciais para o avance da ciencia para entender a 

evolución da sociedade.
Cultural e artística
-  Coñecer as manifestacións culturais do noso contorno.
-  Valorar a diversidade cultural do noso contorno.
-  Recoñecer as manifestacións culturais que forman parte do patrimonio cultural de Galicia.
Aprender a aprender
-  Desenvolver técnicas para aprender, organizar, memorizar e recuperar a información.
-  Facer resumos, esquemas ou mapas mentais.
-  Reflexionar sobre o que e como se aprendeu.
-  Adquirir conceptos esenciais ligados ao noso coñecemento natural para incorporar información 

proveniente da propia experiencia ou de escritos ou audiovisuais.
-  Adquirir procedementos de análise de causas e consecuencias.
Autonomía e iniciativa persoal
-  Tomar decisións desde o coñecemento dun mesmo (no ámbito escolar e nas actividades de ocio).
-  Participar na construción de solucións.
-  Ter habilidade para iniciar e levar a cabo proxectos.
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  -Identificar os principais elementos do seu contorno natural (situación, accidentes xeográficos, 

tempo atmosférico, vexetación, fauna, etc.), describindo as súas características máis relevantes, 
establecendo semellanzas e diferenzas con outros contornos coñecidos (lugar de vacacións, lugar 
no que viven outros familiares e amigos, etc.).
-Situar e representar espacialmente os elementos máis significativos do ámbito local e autonómico.
-Aplicar na vida cotiá os hábitos de saúde e coidado corporal que se derivan do coñecemento do 
corpo humano.



- Desenvolver unha actitude de aceptación e respecto cara ás diferenzas individuais (idade, sexo, 
características físicas, etc.).
- Participar en actividades de grupo de modo construtivo, responsable e solidario, respectando os 
principios básicos establecidos (quendas de palabra, atención nas intervencións, achega de ideas e 
consideración das decisións e acordos tomados). --Desenvolver unha actitude de respecto e 
valoración das achegas propias e dos demais.
-Recoñecer, apreciar e valorar a súa pertenza a uns grupos sociais determinados (barrio, localidade, 
comarca, comunidade autónoma, etc.), con características e trazos propios (normas de 
comportamento, costumes, valores, lingua, cultura, etc.).
- Desenvolver unha actitude de respecto cara ás características e trazos propios doutros grupos, 
rexeitando calquera tipo de discriminación.
-Identificar o impacto dalgunhas actividades humanas no contorno natural e social, distinguindo 
nelas o positivo do negativo
- Desenvolver actitudes que contribúan activamente á conservación e mellora do medio ambiente e 
do patrimonio cultural.
- Valorar a entrega daquelas persoas que se dedican de forma altruísta ao coidado e mellora do 
patrimonio natural e cultural.
-Detallar o impacto dos cambios e transformacións provocados polo paso do tempo nos elementos 
do seu contorno social e en si mesmo.
-Analizar algunhas relacións sinxelas de simultaneidade, sucesión e causalidade nos ditos cambios.
-Desenvolver unha actitude de respecto polo legado histórico, social e cultural que recibimos.
-Comprender, expresar e representar mediante diferentes códigos (cartográficos, numéricos, 
gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas e situacións do seu contorno social, natural e cultural.
- Observar e apreciar o valor de diferentes elementos (cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos: 
museos, bibliotecas, arquivos, etc.) do legado histórico, social, natural e cultural, da localidade e a 
comunidade autónoma, que representan e expresan feitos, conceptos, procedementos e actitudes.
-Detectar, delimitar, definir, presentar e resolver problemas sinxelo relacionados cos elementos máis 
significativos do seu contorno natural e social, utilizando estratexias cada vez máis sistemáticas e 
complexas de busca, recollida, análise, almacenamento e tratamento de información, de formulación 
de hipóteses, de posta a proba das mesmas e de proposta doutras alternativas.
-Desenvolver actitudes de valoración dos traballos ben formulados, executados e avaliados, propios 
e alleos.
-Deseñar, construír e avaliar dispositivos e aparatos cunha fin determinada, utilizando o 
coñecemento das propiedades elementais dos materiais, substancias e obxectos que van empregar.
-Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, substancias e obxectos empregados.
-Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos significativos do contorno e sinalar a súa 
contribución para satisfacer determinadas necesidades humanas, valorando a súa orientación cara a 
usos pacíficos e para unha mellor calidade de vida.
-Comprender e valorar a súa utilidade na vida do home e da comunidade
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3º CURSO.
1. O medio físico:espazo e materiais
-  O movemento de rotación, a sucesión dos días 
e das noites e as fases da Lúa.
-  O movemento de translación, o ano, as 
estacións e o calendario.
-  Cambios na vida das persoas, nos seres vivos 
e nas sociedades.
-  As capas da Terra
-  A paisaxe, os seus elementos, os seus tipos e 
as principais formas do relevo das paisaxes. 
-- Identificación e descrición dos tipos de 
paisaxes máis representativas de Galicia.
-  As planos e os mapas: os seus elementos, os 
símbolos das lendas e os tipos de mapas máis 
comúns.
-  O planisferio e o globo terráqueo: os 
continentes, os océanos, o ecuador, os 
hemisferios e os territorios galego e español.
-  A atmosfera, os seus compoñentes e a súa 
contaminación.
-  Os fenómenos atmosféricos e as súas causas.
-  A hidrosfera e a distribución das augas no 

4º CURSO
1. O medio físico: espazo e materiais
-  O tempo atmosférico e os factores que o 
determinan (o vento, a temperatura, a humidade, 
as nubes e as precipitacións).
-  As estacións: que as causa, o tempo 
meteorolóxico e as actividades dos seres vivos 
en cada unha delas.
-  O clima e os diferentes climas de Galicia e de 
España.
-  O relevo das paisaxes: as formas do relevo nas 
paisaxes de interior e nas paisaxes costeiras. As 
paisaxes de Galicia.
-  Océanos e mares e o movemento das súas 
augas. As augas continentais. O río: tramos e 
características. As augas de Galicia.
-  Os puntos cardinais e a orientación pola saída 
de Sol, polas estrelas, pola Lúa, pola sombra dun 
pau e cun compás.
-  As rochas e os minerais. Calidades que 
permiten caracterizar as rochas. Algunhas rochas 
abundantes: granito, basalto, calcaria e lousa.
-  Os cambios nas rochas da paisaxe: procesos 



planeta. As augas superficiais, subterráneas, 
doce e salgadas.
-  As augas de Galicia. Localización de masas e 
cursos de auga en planos.
-  A captación, a potabilización, a contaminación 
e a depuración da auga. Identificación e 
descrición de instalacións e construcións do seu 
contorno relacionadas coa captación e coa 
distribución das augas doces e co tratamento das 
augas residuais.
-  Características da Terra que permitiron a 
existencia da biosfera e características dos 
medios acuáticos e terrestres.
-  Procedementos básicos de medición
aplicados a feitos e fenómenos do medio natural.
-  Os estados da auga e os cambios de estado.
-  O ciclo da auga na Terra: zonas do planeta 
polas que discorre, procesos que o forman e 
causas que orixinan cada un deles.
-  Ideas básicas de materia e enerxía. Materiais 
naturais e materiais artificiais.
-  Os sentidos e a percepción da enerxía e das 
propiedades dos obxectos materiais.
-  Propiedades e aproveitamento humano dos 
sólidos, os líquidos e os gases. Líquidos e gases 
combustibles.
-  Formas nas que aparece a enerxía a noso 
arredor.
-  Actividades humanas nas que se consume 
enerxía e aforro enerxético. A regra dos tres R.
2. As plantas e os animais
-  A función de nutrición, de reprodución e de 
relación en animais e plantas.
-  Os reinos dos seres vivos (animais, plantas, 
fungos, algas e bacterias) e as súas 
características.
-  Seres vivos en perigo de extinción. Protección 
dos espazos naturais do seu contorno.
-  Características e clasificación taxonómica dos 
vertebrados. Tipos de vertebrados segundo a súa 
alimentación, a súa respiración e a súa 
reprodución.
-  Animais vertebrados do contorno. Animais 
vertebrados máis importantes de Galicia.
-  Características dos invertebrados. Tipos de 
invertebrados segundo a súa alimentación, a súa 
respiración e a súa reprodución. Animais 
invertebrados do contorno. Animais invertebrados 
máis importantes de Galicia.
-  Procedementos xerais para estudar animais. O 
caderno de campo. 
-  As partes dunha planta e as funcións de cada 
unha. Descrición da nutrición das plantas en 
relación coas súas partes. As plantas do 
contorno.
-  A flor e as súas partes. A reprodución dunha 
planta con flores.
-  Árbores, arbustos e herbas. Composición e 
características da vexetación do contorno e de 
Galicia.
-  Procedementos xerais para estudar plantas. 
-  Os incendios forestais, as súas causas e as 

que modifican lentamente as rochas e procesos 
que as modifican rapidamente
-  Utilización das rochas (rochas para construción 
e decoración, rochas para a obtención de 
materiais). A obtención das rochas (minas e 
canteiras).
-  O ecosistema e os seus elementos. .
-  Ecosistemas de Galicia e de España.
-  O ciclo dos alimentos nun ecosistema: a 
achega de enerxía do Sol e a clasificación dos 
seres vivos dun ecosistema de acordo co ciclo do 
alimento. As adaptacións dos seres vivos dun 
ecosistema.
-  Ecosistemas acuáticos (o océano e o río), 
Ecosistemas terrestres (a selva e o deserto), 
-  Os recursos naturais. Tipos de paisaxes 
segundo a acción humana sobre eles.
-  Os valores das paisaxes e a súa alteración. 
Recursos naturais da comunidade.
-  A protección do planeta como unha tarefa de 
todos: as accións cidadás e as accións 
gobernamentais para conservar a vida e os 
recursos naturais do planeta.
-  Aproximación á idea de materia e estados da 
materia. Algúns exemplos de mesturas e dous 
procedementos sinxelos para separalas (o 
cribado e o filtrado).
-  As forzas e os movementos: forzas por 
contacto e forzas que actúan a distancia 
(gravidade e magnetismo); os imáns e os seus 
comportamentos.
-  Forzas e deformacións: factores dos que 
dependen as deformacións e clasificación dos 
corpos segundo o seu comportamento ante as 
forzas (materiais ríxidos e deformables).
-  Aproximación a unha idea de enerxía: formas 
nas que se manifesta, identificación destas no 
contorno. As transformacións da enerxía e os 
aparatos nos que estas se aproveitan (motores, 
calefactores e lámpadas).
-  A luz: as propiedades da luz e o 
comportamento dos corpos ante ela, as fontes 
luminosas e os fenómenos luminosos.
-  As fontes de enerxía renovables e non 
renovables e as súas aplicacións. O reto do 
aforro enerxético e a utilización segura da 
enerxía.
2. As plantas e os animais
-  Funcións vitais dos animais: a función de 
nutrición dos animais (alimentación, circulación, 
respiración e excreción);órganos, aparatos e 
sistemas implicados na función de relación. 
Fases da reprodución e formas de fecundación e 
de desenvolvemento dos embrións. Os animais 
de Galicia.
-  Funcións vitais das plantas: as partes de planta 
e as funcións que realiza cada unha. Fotosíntese 
e produción de osíxeno. A función de relación 
das plantas. Fases do proceso da reprodución 
das plantas con flor. As plantas de Galicia.
3. Os seres humanos e a saúde
-  A función de relación: os receptores, os 



accións humanas para a preservación dos 
bosques.
3. Os seres humanos e a saúde
-  Partes externas do corpo humano e as 
características sexuais externas. Os aparatos 
implicados nas distintas funcións vitais e o estudo 
pormenorizado do aparato locomotor.
-  Características xerais e clasificación do ser 
humano dentro dos mamíferos e dos primates. 
Características diferenciais dos seres humanos.
-  Alimentos construtivos, enerxéticos e 
reguladores. As funcións das substancias que 
compoñen os alimentos.
-  As características dunha dieta sa e os hábitos 
alimentarios saudables.
-  Actividades saudables (exercicio físico, 
descanso, o sono, o ocio, o xogo, a comunicación 
dos problemas).
4. A vida en sociedade
-  A organización do tempo de traballo e do tempo 
de ocio.
-  As relacións de convivencia no contorno social 
próximo (na familia, cos veciños e cos amigos). A 
convivencia familiar e a repartición de tarefas 
domésticas.
-  O colexio: estrutura e composición dun colexio, 
e funcións das persoas que o forman.
-  Localidades (aldeas, vilas e cidades; os barrios 
e os lugares). Os elementos físicos da localidade. 
Os cidadáns.
-  Organización e funcionamento das localidades. 
O concello.
-  Localización do concello da propia localidade.
-  Descrición das funcións que realizan as 
persoas que forman o concello.
-  Os servizos cidadáns.
-  O funcionamento dunha localidade, utilizando 
como referente a propia: as infraestruturas, os 
servizos, os espazos para a cultura e o ocio.
-  Os produtos naturais, especialmente os de 
Galicia e os traballos para obtelos: a agricultura e 
os seus tipos, a gandaría e os seus tipos, a pesca 
e os seus tipos, a minaría e a silvicultura.
-  Os produtos elaborados, especialmente os de 
Galicia e os traballos para obtelos: a artesanía os 
seus tipos e a industria e os seus tipos.
-  Estudo comparativo da fabricación artesanal e 
industrial de tecidos.
-  Os servizos: tipos de servizos e traballos que 
se realizan neles.
-  Traballos remunerados e non remunerados.
5. O paso do tempo
-  Pasado, presente e futuro. A historia. A historia 
persoal e a historia local.
-  A medida do tempo histórico. As fontes da 
historia. Tipos de fontes históricas. As idades da 
historia e a súa ordenación cronolóxica, 
Identificación dos museos locais e da 
comunidade nos que se conservan e expoñen 
fontes históricas.
-  Cambios nunha localidade ao longo da historia. 
Identificación e datación de monumentos e restos 

controladores e os efectores. Características e 
habilidades máis complexas da función de 
relación humana.
-  O funcionamento dos nosos sentidos: o papel 
dos órganos dos sentidos como receptores, a 
transmisión dos sinais polos nervios e a 
interpretación dos sinais polo cerebro.
-  Normas e consellos para desenvolver de forma 
saudable a función de relación. Alteracións dos 
sentidos e do sistema nervioso. Algunhas 
medidas para facer o mundo máis accesible.
-  Órganos do corpo implicados na realización de 
forzas. O aproveitamento humano das forzas.
4. A vida en sociedade
-  As persoas e os outros seres vivos: a 
obtención de produtos naturais nas sociedades 
primitivas; as primeiras sociedades sedentarias e 
o desenvolvemento da agricultura e da gandaría; 
a obtención de produtos naturais nas sociedades 
actuais.
-  Actividades humanas actuais para a obtención 
de alimentos: a agricultura e os seus tipos, a 
gandaría e os seus tipos, a pesca e os seus 
tipos. A acuicultura. Actividades humanas actuais 
para a obtención de alimentos no seu contorno, e 
en Galicia.
-  A poboación: clasificación da poboación por 
idade, variación da poboación e causas que a 
producen. O censo e o padrón municipal. A 
poboación de Galicia.
-  O traballo remunerado e non remunerado, 
poboación activa e non activa. Clasificación das 
actividades profesionais por sectores. O traballo 
en Galicia.
-  Tradicións, festas e costumes. Factores dos 
que dependen. Tipos de tradicións (gastronomía, 
festas, traxes, música, artesanía....). Tradicións, 
festas e costumes da localidade e de Galicia.
-   A localidade: o municipio, a poboación 
municipal e o concello.
-   A organización de Galicia: concellos e 
provincias.
-  A organización de España: as provincias e as 
deputacións provinciais; as comunidades 
autónomas (parlamento e goberno autonómico); 
o estado español (o congreso, o senado, o 
goberno e o rei).
-  A Unión Europea: países que a compoñen e 
órganos de goberno. Vantaxes de pertencer á 
Unión Europea.
-  Os cidadáns: dereitos e obrigas. Órganos de 
protección dos dereitos dos cidadáns.
5. O paso do tempo
-  A Historia e os tipos de historias. As fontes 
históricas e as idades da historia.
-  A Prehistoria. A Prehistoria en Galicia.
-  A Idade Antiga. A Idade Antiga en Galicia.
-  A Idade Media. A Idade Media en Galicia.
-  A Idade Moderna. A Idade Moderna en Galicia.
-  A Idade Contemporánea. A Idade 
Contemporánea en Galicia.
-  O transporte de persoas e mercadorías ao 



históricos da localidade e de Galicia.
6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías
-  Ferramentas, instrumentos e máquinas simples 
e complexas. As máquinas e utensilios no fogar. 
Os electrodomésticos.
-  Ferramentas, instrumentos e máquinas para 
traballar (na agricultura, na gandaría, na pesca, 
na construción, na industria, no transporte, na 
investigación e na medicina).
-  Ferramentas, instrumentos e máquinas para a 
comunicación e para o ocio (a radio, a televisión, 
o teléfono, o ordenador e internet...).
-  O consumo de enerxía das máquinas (os 
combustibles fósiles e as fontes de enerxía 
alternativas). Algúns consumos enerxéticos de 
aparatos domésticos e o aforro enerxético.

longo das diferentes Idades da Historia.
6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías
-  As máquinas: concepto de máquina, as 
máquinas simples e as máquinas complexas.
-  Os motores: concepto de motor, tipos de 
motores e as súas aplicacións.
-  Máquinas do presente e do futuro. Exemplos 
de máquinas automáticas
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Criterios de avaliación
*Coñecer as partes externas do corpo e algúns órganos importantes para o seu funcionamento.

Avaliarase se o alumnado recoñece o funcionamento do corpo humano nun sentido global, 
identificando as partes que permiten o movemento e a relación co medio.

Identificar, valorar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico, descanso...

Preténdese avaliar a capacidade para discernir entre as actividades que prexudican e as 
que favorecen a saúde e o desenvolvemento equilibrado da personalidade. Así mesmo, 
valorarase se van definindo un estilo de vida propio adecuado á súa idade e constitución, no 
cal tamén se prevexa a súa capacidade para resolver conflitos, a súa autonomía, o 
coñecemento de si mesma e de si mesmo, ou a súa capacidade de decisión na adopción de 
condutas saudables no tempo de lecer.

- Recoñecer e explicar, recollendo datos e utilizando aparellos de medida, as relacións entre algúns 
factores do medio físico (relevo, solo, clima, vexetación...) e as formas de vida e actuacións das 
persoas, amosando unha actitude respectuosa cara á conservación do medio e cara ao mantemento 
do equilibrio ecolóxico.

Con este criterio trátase de coñecer se as nenas e os nenos son quen de apreciar relacións 
entre tipo de vivenda, cultivos, paisaxe, vestiario, alimentación... co clima, o relevo, a 
presenza de determinadas especies animais e vexetais... como aproximación ao concepto 
de hábitat, observando e recollendo datos no contorno próximo. Así mesmo, avaliarase se 
valoran a importancia da conservación do medio e o mantemento do equilibrio ecolóxico.

-Identificar e clasificar animais, plantas e rochas, recoñecendo as características básicas de 
determinadas especies de acordo con criterios científicos.

Trátase de saber se coñecen algúns criterios científicos para clasificar seres vivos ou 
inertes.
Valorarase que poidan activar os coñecementos que os sustentan.

*Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, algúns dos principais usos que as persoas fan dos 
recursos naturais e algunhas das consecuencias negativas dos usos inadecuados. Analizar o 
proceso seguido desde a súa orixe ata o seu consumo.

Preténdese avaliar o coñecemento dos recursos 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. 
Avaliarase se valora os usos sociais da auga e se se decata da importancia do seu uso 
responsable.
Da mesma maneira, avaliarase o grao de coñecemento dalgúns procesos de produción de 
alimentos, das técnicas e procedementos de conservación deles e da súa comercialización, 
a partir da confección de esquemas nos cales se analice o proceso seguido. 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 organizacións e institucións municipais e do contorno próximo e a 
súa contribución ao funcionamento da sociedade, valorando a importancia da participación activa 
nelas a través de mecanismos democráticos.

Avaliarase o grao de coñecemento dalgunha organización próxima e se se identifican os 
servizos públicos que garanten a mellora das condicións de vida cidadá, valorando a 
importancia da responsabilidade social e individual no seu mantemento.



activamente en festas, xogos e costumes populares propios da bisbarra e de Galicia.
Avaliarase a participación activa en festas, xogos infantís e costumes populares propios da 
bisbarra e de Galicia.
Observarase se recoñece os costumes, tradicións e trazos diferenciais do patrimonio galego, 
valorándoos como sinais de identidade.

-Usar as nocións espaciais e a referencia aos puntos cardinais para situarse no contorno, para 
localizar e describir a situación dos obxectos en espazos concretos e para -utilizar planos e mapas 
para desprazarse e localizar determinados aspectos.

Valorarase o uso da orientación espacial para situarse no contorno, localizar determinados 
aspectos del (ríos, montañas, monumentos, poboacións).

* Manipular e identificar algunhas máquinas e aparellos sinxelos, analizando o seu funcionamento, 
fixándose especialmente na enerxía que utilizan e valorando a importancia de facer un uso 
responsable da enerxía do planeta.

Preténdese avaliar se as nenas e os nenos identifican máquinas e aparellos habituais na 
vida cotiá, recoñecendo a enerxía que utilizan (sol, electricidade, combustible, vento...)
Así mesmo, valorarase que sexan quen de poñer exemplos de comportamentos individuais 
e colectivos que utilicen de forma responsable a enerxía.

* Montar, desmontar ou planificar e realizar un proceso sinxelo de construción dalgún obxecto ou 
aparello simple, amosando actitudes de cooperación no traballo en equipo e de coidado pola 
seguridade.

Avalíase o coñecemento sobre as partes dun aparello, obxecto ou máquina sinxela e a 
aplicación deses coñecementos á construción dalgún obxecto ou aparello, planificando 
previamente a elaboración. Valorarase o traballo cooperativo e a desenvoltura manual, 
apreciando o coidado pola seguridade persoal e o coidado das ferramentas.

* Responder preguntas e resolver problemas do contorno relacionados con feitos e fenómenos 
naturais e sociais, facendo predicións ou establecendo conxecturas, obtendo información relevante 
por medio da observación e/ou do manexo de fontes diversas e comunicando os resultados.

Este criterio trata de avaliar a capacidade para formular e responder preguntas ou para 
resolver problemas respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural, así como a 
capacidade de cooperar coas compañeiras e compañeiros valorando as súas achegas.
Comprobarase a capacidade de establecer conxecturas, facer predicións, obter información 
por medio da observación ou noutras fontes, seleccionando a información relevante, 
contrastando datos, comunicando os resultados de forma correcta, variada e coherente.

relevantes relacionados con algún aspecto da vida cotiá.
Trátase de comprobar o grao de adquisición das nocións básicas de tempo histórico: presente-
pasado-futuro, anterior-posterior, duración e simultaneidade.

Mínimos esixibles
-  Identifica e describe os principais usos que facémos as persoas dos recursos naturais (aire, terra e 
auga), sinalando vantaxes e inconvenientes.
-  Utiliza convenientemente as nocións espaciais para recoñecer e representar, en planos sinxelos, 

os lugares e obxectos máis significativos da localidade, da comarca e da comunidade autónoma.
-  Identifica e practica os hábitos de alimentación, postura, hixiene e descanso máis axeitados para 

favorecer a saúde.
-  Identifica e clasifica animais, plantas e rochas, segundo criterios científicos.
-  Compara ciclos vitais entre organismos vivos.
-  Aplica criterios que permitan diferenciar as clases de animais e plantas, en termos xerais: 

vertebrados - invertebrados, árbore - arbusto - herba, etc.
-  Identifica e explica as consecuencias para a saude e o desenvolvemento persoal de determinados 

hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso.
-  Nomea as funcións que realizan os alimentos no organismo.
-  Usa adecuadamente as nocións espaciais e referénciaas cos puntos cardinais para describir, 
localizar e relacionar a propia situación e a dos obxectos no espazo e no tempo.
-  Participa e coopera en actividades de grupo (familia e colexio), respectando as normas de 

funcionamento democrático, con responsabilidade, asumindo os dereitos e deberes que implica.
-  Describe e participa, na medida do posible, na organización do colexio, a través das canles legais 

establecidas para isto: funcións e formas de elección dos órganos de goberno e os seus 
compoñentes, etc.

-  Identifica e describe os principais elementos que configuran a paisaxe da localidade, a comarca e, 
por riba, os de Galicia (situación, relevo, augas, clima, vexetación, fauna, agrupamentos de 
poboación e principais vías de comunicación), para situarse e localizar feitos e acontecementos.

-  Ordena temporalmente os feitos históricos máis relevantes ocorridos no último século na 



localidade e na comunidade galega referidos á evolución da vivenda, o traballo, o transporte e os 
medios de comunicación, utilizando as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade 
(antes, durante, despois, etc.).

-  Mostra interese por coñecer os modos de vida e as manifestacións artísticas e culturais de épocas 
pasadas.

-  Nomea máquinas sinxelas e máquinas complejxas
- Mostra actitudes de cooperación no traballo en equipo e manifesta coidado pola seguridade.

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.
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  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…

Materiais
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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o Os alumnos que precisen realizar actividades de reforzo das aprendizaxes terán un estudo

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
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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.


