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Competencia social e cidadá 

-  Propiciar a adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía democrática. 

-  Reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal. 

-  Favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. 

-  Impulsar os vínculos persoais baseados en sentimentos. 

-  Afrontar as situacións de conflito, ao propoñer a utilización sistemática do diálogo.  

-  Coñecer os principios contidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, na Convención dos Dereitos do Neno e na 

Constitución Española. 

-  Coñecer os fundamentos e modos de organización das sociedades democráticas. 

-  Interiorizar valores de cooperación, solidariedade, compromiso e participación. 

-  Consolidar as habilidades sociais. 

 

Autonomía e iniciativa persoal 

-  Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

-  Dialogar como modo de aproximar as diferenzas sociais, culturais e económicas. 

-  Construír un pensamiento propio. 

-  Fortalecer a autonomía para analizar, valorar e decidir. 

 

Comunicación lingüística 

-  Coñecer termos e conceptos propios da área. 

-  Exercitarse na escoita, na exposición e na argumentación. 

 

Competencia de aprender a aprender 

-  Estimular as habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación. 

-  Ser quen de sintetizar as ideas propias e alleas, e de presentar de modo razoado o propio criterio. 
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-  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, 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. 
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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). 

-  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. 

 

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 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. 

 

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. 
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-  Amosar respecto polas diferenzas e características persoais propias e dos compañeiros e 

compañeiras. Valorar as consecuencias das propias accións e responsabilizarse delas. 

-  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. 

-  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 

-  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. 

-  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 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. 

-  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. 

-  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. 

-  Concienciarse da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a Internet ou a 

publicidade nas decisións e opinións das persoas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Observación directa 

Rexistros individuais 

Diario de Clase 

Fichas seguimento 

Probas orais e/ou escritas  

Corrección dos cadernos de clase 

Traballos de clase e traballos voluntarios. 

Sistemas de cualificacións 

Nivel de consecución dos obxectivos mínimos 

Grao de adquisición das competencias básicas 

A participación do alumnado nas actividades propostas 

A actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material 

A actitude fronte do traballo cooperativo e a interacción cos compañeiros/as 

A orde e limpeza na presentación dos traballos 

As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, o seu grao de adecuación e de éxito. 
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Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar aqueles contidos que sexan máis 

relevantes para acadar competencias; os contidos esenciais deberán ser considerados e analizados desde a óptica 

da utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse con adecuación, responsabilidade 

e liberdade no mundo actual. 

Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo  a globalización. 

Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos diferentes e 

diversificados e conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 

capacidade de enfrontarse a situacións novas. 

Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma de decisións sobre o traballo, 

controlando os procesos, usando conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 

autónomo). 

Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, compromiso democrático e resolución 

pacífica de conflitos. 

Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia e rápida renovación da información, 

fomentando habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación dela. Todo isto 

permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, fórmulas organizativas: 

Na educación primaria deberán utilizarse dúas estratexias metodolóxicas básicas: o desenvolvemento en espiral 

e a globalización. 

A metodoloxía proposta, que será global, será  activa, entendendo por tal tanto a actividade mental coma física 

que potencie a construción de aprendizaxes significativas. 

A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte fundamental das prácticas educativas 

actuais. 

Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, tanto na práctica docente coma na 

selección de contidos. 

A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa e dinámica das nenas e dos nenos, 

que achegarán as súas habilidades, destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de compañeiras e 

compañeiros, nun ambiente de cooperación. 

Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo, á luz da nova 

información. 

Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás rapazas identificar a necesidade de 

información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como 

responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. 

Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada vez máis autonomamente as 

bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. No desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen 

aspectos como que o alumnado encontre sentido 

ao traballo que debe realizar, o coñecemento dos obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia 

dos propios erros e a busca de recursos necesarios para superalos. 

Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e mediador para facilitar a construción de 

aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o 

interese e a utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e ser 

aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador. 

A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A información que xere a avaliación 

debe orientar o proceso educativo e indicarlles a profesorado e alumnado onde están respecto ás competencias e 

aos obxectivos establecidos e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe reducir 

a comprobar os resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente en todos 

os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. Neste contexto, as alumnas e os alumnos deberán 

poder achegar as súas propias valoracións a través da autoavaliación e da coavaliación. 

En síntese, para a educación primaria precísanse métodos que permitan aprender desde a realidade e desde as 

concepcións previas, desde unha ollada ao contorno con curiosidade e interese, desde a diversidade, desde un 

plan común, compartido e conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e os nenos traballen man con 

man e mente con mente, fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu propio ritmo, aprendan a aprender... 

acadando cada vez maior autonomía, posibilitando unha auténtica comunicación na aula e sendo protagonistas 

da súa propia aprendizaxe. 

A escola asegurará a construción de aprendizaxes significativas que partan deses esquemas previos de 

coñecemento para modificalos, completalos ou reconstruílos. A aprendizaxe o redor das linguas é un proceso 

inacabado que se segue completando ao longo da vida, tentando sempre atopar solucións para chegar a 



resultados que supoñan un alto grao de elaboración persoal e a interpretacións e percepcións cada vez máis 

completas e ricas. A actividade do alumnado é moi importante para que esa aprendizaxe se produza. Non se trata 

só dunha actividade externa, senón, e fundamentalmente, dunha actividade mental que lle permita formular 

interrogantes e buscar estratexias para resolvelos, relacionar o que sabe co novo que se lle presenta e abordar 

novas propostas en que a percepción, expresión, reflexión e intercambio de ideas formarán parte esencial do 

proceso de aprendizaxe. O traballo persoal deberá partir da experiencia persoal, dos saberes que o alumnado 

posúe social e colectivamente e da investigación e recoñecemento das propias características e posibilidades. A 

progresión de cada nena e de cada neno require de estratexias personalizadas que lle permitan avanzar e afianzar 

destrezas, coñecementos e actitudes no ámbito lingüístico. Neste contexto debe estar presente a loita contra os 

estereotipos e os roles preestablecidos, polo que se deben proporcionar oportunidades, alternativas e recursos 

múltiples que faciliten a reflexión e o desenvolvemento do xuízo crítico. 
 

Materiais 

Caderno  

Libros de literatura infantil.  

Libro de texto  

Materiais didácticos de propia elaboración 

Recursos 

Aula  

Fotocopiadora 

Biblioteca 

Recursos do contorno  

Aula de informática 

Libro de texto 

Materiais didácticos de propia elaboración 
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En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, poñeranse en funcionamento as 

medidas de reforzo educativo que se consideren máis convenientes e que poderán ser tanto organizativas como 

curriculares. 

Entre estas medidas encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, 

os agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. 

Se programarán actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e alumnas que poidan necesitar 

destas actividades.  

Os discentes con necesidades educativas especiais contarán cun apoio na aula para facer efectiva a súa 

participación nas actividades da aula. 
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Cos alumnos que necesiten a realización de actividades de reforzo das aprendizaxes recibidas exploraremos as 

posibilidades educativas da titorización entre iguais, programando actividades en parellas formadas por 

alumnado que supere amplamente os obxectivos mínimos e aqueloutro que non. 

En todo caso o alcance destas actividades de reforzo serán determinadas polas características individuais de cada 

alumno, xa que é imposible a priori ver cales van ser os obxectivos non acadados, e cales son as causas destas 

carencias. 
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Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a  representacións teatrais, exposicións, 

animación a lectura, etc... 

Tratarase de ter unha programación no centro de actuacións teatrais, conta contos, exposicións viaxeiras, etc... 

Promoverase a realización de actos coincidindo coas celebracións escolares, nos que os valores   teñan unha 

importancia capital. 
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Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para: 

Procurar información sobre diferentes culturas e normas de convivencia. 

Realizar traballos de investigación sobre persoeiros salientables, características culturais, diversidade, sociedade, 

…. 

Creación de  textos e pequenas obras ilustradas. 

Procesador de textos aplicado a elaboración de pequenos traballos 
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Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante: 

Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso 

Exposición da programación na web do colexio 

Información da súa localización nos folletos informativos 

Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo 

 

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de: 

Os obxectivos da materia para esa etapa do curso 

Dos criterios de avaliación que se seguirán 

Dos mínimos esixidos para a superación da materia. 
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Para avaliar a adecuación da programación á consecución dos obxectivos educativos propostos se valorarán: 

Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia. 

Nivel de competencia acadado na lectura, interpretación de textos, traballo diario de clase, traballo en equipo, 

realizacións individuais... 
 

 

 

 


