
Programación 3º Ciclo de Ensino Primario Coñecemento do medio 
C

o
m

p
e
te

n
c
ia

s 
 b

á
si

c
a
s

 

 

 

 

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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-  Aplicar na vida cotiá os hábitos de saúde e coidado corporal que se derivan do coñecemento do corpo 

humano e das súas posibilidades e limitacións. 

-  Procurar que os hábitos de saúde e o coidado corporal sirvan de satisfacción persoal e de exemplo 

aos demais. 

-  Amosar unha actitude de aceptación e respecto cara a todas as diferenzas individuais (idade, sexo, 

características físicas e psíquicas, etc.). 

-  Identificar os principais elementos do seu contorno natural, analizando as súas características máis 

relevantes. 

-  Situar e representar espacialmente os elementos máis significativos de Galicia e de España, 

establecendo semellanzas e diferenzas entre as distintas comunidades e valorando a diversidade e 

riqueza do conxunto.  

-  Desenvolver unha actitude de encontro, coñecemento e respecto entre todas as comunidades de 

España, as súas culturas e tradicións. 

-  Recoñecer e apreciar a súa pertenza a uns grupos sociais con características e trazos propios, 

promover un sentimento de pertenza a unha comunidade nacional (Galicia), a un estado histórico 

(España) e a unha cultura universal, respectando e valorando as diferenzas con outros grupos sociais 

e rexeitando calquera clase de discriminación baseada nestes feitos 

-  Desenvolver unha actitude de respecto e valoración das achegas propias e dos demais. 

-  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. 

-  Recoñecer e apreciar á súa pertenza a uns grupos sociais determinados (Galicia, Estado Español, 

Unión Europea), con características e trazos propios (normas de comportamento, valores, lingua, 

cultura, etc.). 

-  Desenvolver unha actitude de respecto cara ás características e trazos propios doutros grupos 

valorando as diferenzas e rexeitando calquera tipo de discriminación. 

-  Propiciar o encontro con persoas de grupos diferentes, para o coñecemento e o intercambio de 

opinións respecto a gustos, afeccións, etc. 

-  Identificar, cuestionarse e resolver problemas relacionados cos elementos máis significativos do seu 

contorno natural e social, empregando estratexias cada vez máis sistemáticas e complexas de busca, 

recollida, análise, almacenamento e tratamento da información, de formulación de hipóteses, de 

posta a proba destas, de extracción de conclusións e de proposta doutras alternativas. 

-  Practicar as calidades básicas do pensamento científico: obxectividade, reflexión, planificación, 

rigor, causalidade, etc. 

-  Desenvolver actitudes de valoración positiva dos traballos ben planificados, executados e avaliados, 

propios e alleos. 

-  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 de Galicia e de 

España, que representan os feitos, conceptos, procedementos e actitudes. 

-  Desenvolver unha actitude comunicativa e crítica na realización, valoración, exposición e 

presentación dos traballos realizados aplicando criterios propios de autoavaliación e analizando a súa 

importancia, práctica, lúdica e formativa. 

-  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. 

-  Analizar o impacto dalgunhas actividades humanas no contorno natural e social (paisaxe urbana, 

paisaxe agrícola, alteración do curso dos ríos, depósitos de lixo, contaminación, etc.) distinguindo 

nelas as accións positivas e as negativas. 



-  Adoptar actitudes que contribúan activamente á conservación do ambiente e do patrimonio natural. 

-  Valorar a entrega daquelas persoas que se dedican, de forma altruísta, ao coidado e mellora do 

patrimonio cultural e natural. 

-  Recoñecer o impacto dos cambios e transformacións provocados polo paso do tempo en Galicia, 

España e Europa. 

-  Analizar as relacións de simultaneidade, sucesión e causalidade nos cambios sociais das distintas 

etapas históricas. 

-  Adoptar unha actitude de respecto polo legado histórico, social e cultural que recibimos. 

-  Deseñar, construír e avaliar dispositivos e aparellos cun fin determinado, empregando o coñecemento 

das propiedades elementais dos materiais, substancias e obxectos que se van empregar. 

-  Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, as substancias e os obxectos que se van empregar. 

-  Desenvolver actitudes de respecto as normas de coidado, hixiene e seguridade na realización dos 

traballos e na manipulación das substancias e os aparellos. 

-  Recoñecemento das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e da súa utilidade para facilitar a 

realización de determinadas actividades humanas. 

-  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. 

-  Desenvolver actitudes de aprecio e respecto cara aos obcectos e recursos tecnolóxicos que se aplican 

na vida cotiá e que contribúen á mellora da calidade de vida. 

-  Valorar as aportacións tecnolóxicas desde unha perspectiva ética, distinguindo entre aportacións 

beneficiosas e prexudiciais. 
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QUINTO CURSO 

 

1. Os seres humanos e a saúde 

 

-  A alimentación e a dixestión no ser humano: os 

alimentos, a dixestión, o aparato dixestivo, a 

saúde alimentaria. Identificación, localización e 

funcionamento básico dos principais órganos e 

aparatos. 

-  A circulación: o transporte de substancias no ser 

humano, o aparato circulatorio. Identificación, 

localización e funcionamento básico dos 

principais órganos. 

-  A respiración: o aparato respiratorio. 

Identificación, localización e funcionamento 

básico dos principais órganos. 

-  A excreción: o aparato excretor. Identificación, 

localización e funcionamento básico dos 

principais órganos.  

-  A saúde: factores e prácticas que a favorecen ou 

a prexudican; a alimentación e as súas 

repercusións; bos hábitos e abusos. 

 

2. As plantas e os animais 

 

-  Clasificación dos seres vivos: os cinco reinos. 

-  A nutrición nos animais e nas plantas. 

-  Morfoloxía das primeiras especies de plantas e 

SEXTO CURSO 

         

                 1. Os seres humanos e a saúde  

 

-  As funcións de relación no ser humano: sentidos, 

sensacións, sistema nervioso e movementos, o 

cerebro humano. Identificación, localización e 

funcionamento básico dos principais órganos e 

aparatos. 

-  O movemento do ser humano. Os ósos e os 

músculos, o movemento e as articulacións, o 

aparato locomotor. Identificación, localización e 

funcionamento básico dos principais órganos e 

aparatos. 

-  A reprodución no ser humano. A función de 

reprodución. O aparato reprodutor feminino. O 

aparato reprodutor masculino. Fecundación, 

embarazo e parto. 

-  A saúde: hábitos que a favorecen e hábitos que a 

prexudican; a alimentación e as súas 

repercusións: os bos hábitos, os abusos e os 

principais coidados do corpo. 

 

2. As plantas e os animais 

 

-  A reprodución dos animais. Identificación, 

localización e funcionamento básico dos 

principais órganos e aparatos. 



animais: árbores, arbustos e herbas; estudo 

comparativo entre diversas especies de animais 

vertebrados e invertebrados, relación da 

anatomía coa función e co medio 

 

3. A vida en sociedade 

 

-  A poboación de Galicia e do Estado español. 

-  A mobilidade natural (nacementos e mortes) e a 

mobilidade espacial (migracións) en Galicia e no 

resto de España. 

-  Razóns físicas da maior ou menor concentración 

de poboación en Galicia e no resto de España. 

-  As actividades económicas. Os problemas 

económicos. 

-  Os traballos máis comúns en Galicia e no Estado 

e a súa relación coa economía da zona. 

-  Relacións entre os diferentes sectores de 

produción de Galicia: a agricultura, o turismo, a 

industria, o comercio, etc. 

 

4. O medio físico: espazo e materiais 

 

-  O aire e a auga no planeta Terra. 

-  As rochas e o relevo na configuración da 

paisaxe, os compoñentes do solo e a utilidade 

das rochas para o ser humano. Minerais e 

rochas.  

-  A auga e as súas características físicas. O ciclo 

da auga, a configuración da paisaxe e os seres 

vivos. Os usos e abusos da auga: consumo, rega, 

industrias, ocio, etc. 

-  Elementos físicos que configuran o relevo de 

Galicia e do territorio español. 

-  As principais unidades paisaxísticas naturais 

galegas e españolas. 

-  Elementos introducidos polos grupos humanos 

na paisaxe. 

-  Trazos fundamentais e principais elementos que 

configuran as paisaxes rurais e urbanas. 

-  Relacións entre as actividades económicas e os 

elementos do medio físico. 

-  A materia inorgánica e os seres vivos. 

-  A materia. Estados da materia. 

-  Cambios físicos básicos observables da materia. 

-  Cambios químicos básicos. 

-  A calor e os cambios na materia. 

-  As forzas e os cambios na materia. 

-  A enerxía, as súas formas e as súas 

transformacións. 

-  As fontes de enerxía. 

-  O ser humano e o consumo de enerxía. 

 

5. O paso do tempo 

 

-  A reprodución das plantas. Identificación, 

localización e funcionamento básico dos 

principais órganos e aparatos. 

-  Utilidade dos animais e plantas na vida do ser 

humano (alimentación, vestidos, convivencia, 

economía, etc.). 

-  A función dos animais e as plantas no medio. 

-  Relacións alimentarias dos animais e das plantas. 

-  A dimensión social dos seres vivos. 

-  As comunidades de seres vivos: poboacións 

vexetais e animais. Asociacións intra e 

interespecíficas. 

 

3. A vida en sociedade 

 

-  A poboación española: número total, densidade 

de poboación e diferenciación por sexos, idades e 

cultura ou relixión. 

-  A mobilidade natural (nacementos e mortes) e a 

mobilidade espacial (migracións) da poboación 

española. 

-  Razóns físicas que derivan nunha maior ou menor 

concentración de poboación en España. 

-  A poboación europea. Características xerais da 

poboación en Europa. 

-  Os sectores económicos españois. Características 

dos sectores de producción. 

-  Os sectores económicos europeos. Características 

xerais da economía europea. 

-  O traballo e o problema do paro. A explotación 

dos nenos, as mulleres, os pobres, emigrantes, 

etc. O traballo feminino no fogar e fóra del, e o 

reparto das tarefas domésticas. A atención á 

infancia e ás persoas anciás. Causas que provocan 

a marxinación social. 

-  Divisións administrativas: a organización política 

e social do Estado Español. 

-  A organización política e social da Unión 

Europea. 

 

4. O medio físico: espazo e materiais 

 

-  Elementos físicos que configuran o relevo de 

España. Características máis importantes. 

-  Elementos físicos que configuran o relevo de 

Europa. Características máis importantes. 

-  Características dos diferentes tipos de clima de 

España. 

-  Características dos diferentes tipos de clima de 

Europa. 

-  Características da hidrografía española. 

-  Características da hidrografía europea. 

-  Relacións entre as actividades económicas e os 

elementos do medio físico e o seu papel na 

configuración das paisaxes. 



-  As grandes épocas históricas: a Prehistoria, a 

Idade Antiga, a Idade Media. 

-  Feitos e personaxes relevantes da historia de 

Galicia e de España. 

-  Vestixios do pasado no noso contorno, con 

especial referencia a Galicia como testemuñas 

da forma de vida e a historia noutras épocas. 

-  Fontes históricas para o estudo e a reconstrución 

do pasado.  

-  Principais fitos do patrimonio artístico da 

humanidade, con especial referencia ao 

patrimonio artístico español e de Galicia. 

 

6. Máquinas, aparellos e tecnoloxías 

 

-  Algunhas máquinas e os aparellos de uso máis 

frecuente no contorno: as súas principais 

características e normas básicas de utilización. 

-  Máquinas para aproveitar a enerxía. 

-  Máquinas para comunicar información. 

-  O uso da información como recurso e medio de 

comunicación. 

 

 
 

-  Principais factores e actividades que contaminan 

e degradan o ambiente. 

-  A enerxía e as súas fontes. As transformacións de 

enerxía 

-  A luz. A luz como forma de enerxía: fontes 

luminosas. 

-  O comportamento da luz: reflexión e refracción. 

-  A descomposición da luz: o color. 

-  A electricidade e o magnetismo. A electricidade 

como forma de enerxía. 

-  A electricidade estática e a corrente eléctrica. 

-  A produción de electricidade e o seu 

aproveitamento. 

-  Os recursos enerxéticos. 

-  O coñecemento do universo no estado actual das 

investigacións científicas. 

 

 

5. O paso do tempo 

 

-  As grandes épocas históricas: a Idade Moderna, a 

Idade Contemporánea. 

-  Feitos e personaxes relevantes da historia de 

España e de Galicia.  

-  Formas da vida cotiá nas sociedades das grandes 

épocas históricas. 

-  Fontes históricas para o estudo e reconstrución do 

pasado. 

-  Principais fitos do patrimonio artístico da 

humanidade, con especial atención ao patrimonio 

artístico español e de Galicia. 

 

6. Máquinas, aparatos e tecnoloxías 

 

-  Algunhas máquinas e aparatos de uso máis 

frecuente no medio: as súas principais 

características e normas básicas de utilización. 

-  Máquinas para aproveitar a enerxía. 

-  O uso da informática como recurso e medio de 

comunicación. 
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-  Obtén información concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente delimitados a 

partir da consulta de diversos documentos. 

-  Identifica e localiza os principais órganos 

implicados no desenvolvemento das funcións 

vitais do corpo humano, establecendo relacións 

 

-  Obtén información concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente delimitados a 

partir da consulta de diversos documentos. 

-  Identifica e localiza os principais órganos 

implicados no desenvolvemento das funcións 

vitais do corpo humano, establecendo relacións 



entre estas e determinados hábitos alimentarios, 

de hixiene e de saúde. 

-  Identifica e practica os hábitos de alimentación, 

postura, hixiene e descanso máis adecuados para 

favorecer a saúde. 

-  Aplica criterios que permiten identificar, 

comparar e clasificar as diferentes clases de 

animais e plantas. 

-  Identifica e describe os principais usos dos 

recursos naturais, sinalando as súas vantaxes e 

inconvenientes. 

-  Formula conxecturas para explicar as relacións 

entre algúns factores do medio físico e algunhas 

características dos seres vivos. 

-  Aborda problemas sinxelos, extraídos do 

contorno inmediato, recollendo información de 

diversas fontes (enquisas, cuestionarios, imaxes, 

documentos, etc.), elaborando a información 

recollida (táboas, gráficos, resumos, etc.) 

extraendo conclusións e formulando posibles 

solucións. 

-  Identifica e describe os principais elementos que 

configuran a paisaxe da Galicia, do Estado 

Español e de Europa. 

-  Recompila información sobre as características 

observables e regulables de Galicia e de España, 

seguindo criterios e pautas de observación 

sistemáticas. 

-  Coñece os diferentes tipos de organizacións 

gobernamentais e sábese pertencente a unha 

comunidade autónoma (Galicia), a un Estado 

histórico (España) e a unha cultura universal. 

-  Emprega convenientemente as nocións espaciais 

para recoñecer e representar en planos e mapas, 

os lugares e os obxectos máis significativos de 

Galicia e de España. 

-  Coñece as características máis importantes dos 

grupos sociais aos que pertence para establecer 

semellanzas e diferenzas entre eles e clasificalos. 

-  Describe as relacións de necesidade e 

complementariedade entre os diferentes traballos 

de Galicia e de España. 

-  Identifica e clasifica as principais actividades 

económicas do contorno asociándoas aos 

sectores de produción e a algunhas 

características do medio natural. 

-  Ordena temporalmente os feitos históricos máis 

importantes ocorridos en Galicia e en España, 

referidos á evolución política e social. 

-  Emprega os principios básicos do 

funcionamento democrático para superar os 

conflitos e rexeitar calquera tipo de 

discriminación por pertenza a grupos sociais. 

 

entre estas e determinados hábitos alimentarios, 

de hixiene e de saúde. 

-  Identifica e practica os hábitos de alimentación, 

postura, hixiene e descanso máis adecuados para 

favorecer a saúde. 

-  Aplica criterios que permiten identificar, 

comparar e clasificar as diferentes clases de 

animais e plantas. 

-  Identifica e describe os principais usos dos 

recursos naturais, sinalando as súas vantaxes e 

inconvenientes. 

-  Formula conxecturas para explicar as relacións 

entre algúns factores do medio físico e algunhas 

características dos seres vivos. 

-  Aborda problemas sinxelos, extraídos do 

contorno inmediato, recollendo información de 

diversas fontes (enquisas, cuestionarios, imaxes, 

documentos, etc.), elaborando a información 

recollida (táboas, gráficos, resumos, etc.) 

extraendo conclusións e formulando posibles 

solucións. 

-  Identifica e describe os principais elementos que 

configuran a paisaxe da Galicia, do Estado 

Español e de Europa. 

-  Recompila información sobre as características 

observables e regulables de Galicia e de España, 

seguindo criterios e pautas de observación 

sistemáticas. 

-  Coñece os diferentes tipos de organizacións 

gobernamentais e sábese pertencente a unha 

comunidade autónoma (Galicia), a un Estado 

histórico (España) e a unha cultura universal. 

-  Emprega convenientemente as nocións espaciais 

para recoñecer e representar en planos e mapas, 

os lugares e os obxectos máis significativos de 

Galicia e de España. 

-  Coñece as características máis importantes dos 

grupos sociais aos que pertence para establecer 

semellanzas e diferenzas entre eles e clasificalos. 

-  Describe as relacións de necesidade e 

complementariedade entre os diferentes traballos 

de Galicia e de España. 

-  Identifica e clasifica as principais actividades 

económicas do contorno asociándoas aos sectores 

de produción e a algunhas características do 

medio natural. 

-  Ordena temporalmente os feitos históricos máis 

importantes ocorridos en Galicia e en España, 

referidos á evolución política e social. 

-  Emprega os principios básicos do funcionamento 

democrático para superar os conflitos e rexeitar 

calquera tipo de discriminación por pertenza a 

grupos sociais. 

 

 



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. 

 

 

Programación 3º Ciclo de Ensino Primario Coñecemento do medio 
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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 e as relacións co 

contorno e ca natureza   teñan unha importancia capital. 
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Usaremos a biblioteca e as procuras na rede para: 

Procurar información sobre diferentes a natureza, a vida no contorno, as 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... 
 

 

 

 

 


