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4º CURSO CONTIDOS MÍNIMOS. PROMOCIÓN DE NIVEL. 

1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Ao final do curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, tomaranse a decisión se 

promociona ao seguinte curso. A decisión de promoción de curso a adoptará o equipo de profesores 

e profesoras que imparten docencia ao grupo de alumnos e alumnas no 4º curso, e deberá ter en 

especial consideración a información e o criterio da titora. 

 

O alumnado acadará a promoción ao nivel educativo seguinte sempre que alcanzase o 

desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un axeitado grao de madurez. 

Accederase tamén ao seguinte nivel cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo 

para seguir satisfactoriamente ao novo nivel. O alumno deberá acadar os mínimos esixibles. 

 

MATEMÁTICAS 

 

1. Saber ler e escribir números ata sete cifras. 

2. Descompón números naturais nas órdenes de unidades. 

3. Compara e ordena números.  

4. Escribe o anterior e o posterior. 

5. Suma e resta correctamente. 

6. Multiplica por dúas cifras e a unidade seguida de ceros. 

7. Realiza divisións por unha cifra.  

8. Plantea e resolve problemas . 

9. Utiliza as TIC como ferramentas de aprendizaxe. 

10. Identifica os términos dunha fracción. 

11. Resolve operación s con fraccións do mesmo denominador. 

12. Sabe ler e escribir números decimales de ata 2 cifras decimales. 

13. Suma e resta números decimales. 

14. Conta monedas e billetes. 

15. Opera con cantidade de cousas e precios. 

16. Expresa a hora en reloxos analóxicos e dixitais. 
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17. Resolve problemas cotiáns relacionados coa medida de tempo e de diñeiro. 

18. Utiliza instrumentos de medida. 

19. Resolve operacións con  medidas de lonxitude, capacidade e masa. 

20. Clasifica ángulos segundo a súa amplitude. 

21. Distingue rectas paralelas, secantes e perpendiculares. 

22. Distingue polígonos e identifica os seus elementos. 

23. Recoñece e difirencia os distintos corpos xeométricos. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 

1. Analiza as características estruturais das plantas, identificando e describindo as súas funcións 

coas súas partes correspondentes. 

2. Explica o proceso de alimentación das plantas, identificando as substancias que necesitan na súa  

nutrición.  

3. Identifica os órganos reprodutores das plantas, describindo as partes da flor, o froito e as súas 

funcións.  

4. Identifica as características comúns e diferenciais entre distintos tipos de animais. 

5. Identifica, describe e clasifica animais invertebrados utilizando diversos medios e recursos. 

6. Identifica e describe as características dos vertebrados, clasificándoos nos grupos aos que 

pertencen. 

7. Relaciona os sentidos e os seus órganos, describindo as partes destes. 

8. Identifica, enumera e describe os principais ósos, músculos e articulacións.  

9. Explica a función de nutrición e indica os aparatos que interveñen nela e a          función que 

realizan.  

10. Diferencia entre alimentos e nutrientes, identificando os grupos de nutrientes. 

11. Describe en que consiste o proceso da dixestión, e os órganos do aparato dixestivo, explicando a 

situación e función de cada un deles.  
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12. Explica en que consisten os procesos de respiración, circulación e excreción e os órganos de cada 

un. 

13. Distingue alimentos saudables, identificando os tipos de nutrientes e as súas propiedades en 

diferentes exemplos de alimentos. 

14. Enumera prácticas saudables para unha alimentación saudable e coidadosa co propio corpo.  

15. Identifica, enumera e clasifica materiais segundo os seus usos e propiedades. 

16. Clasifica mesturas homoxéneas e heteroxéneas, indicando os principais métodos de separación 

destas.  

17. Explica a utilidade de diferentes máquinas e ordena tipos de máquinas en base a criterios 

establecidos. 

18. Identifica e clasifica diversos tipos de máquinas, enumerando os elementos e compoñentes das 

máquinas simples. 

19. Identifica e relaciona diversos tipos de enerxía e os seus efectos, diferenciando entre fontes de 

enerxía renovables e non renovables. 

20. Elabora resumos e esquemas, presenta argumentos razoados sobre as súas observacións.  

 

CIENCIAS SOCIAIS 

1. Define correctamente algúns dos elementos que compoñen o sistema solar.  

2. Coñece e describe o movemento de rotación e translación.  

3. Nomea as fases lunares. 

4. Identifica e describe as capas da Terra. 

5. Recoñece os principais elementos da Terra representados nun globo  terráqueo.  

6. Realiza actividades a partir de fontes de información como imaxes e textos.  

7. Define o tempo atmosférico. 

8. Recoñece como é o tempo no seu territorio. 

9. Recoñece e diferencia as estacións do ano. 

10. Valora a influencia do clima na vida das persoas.  

11. Interpreta sinxelos mapas sobre predición do tempo. 
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12. Identifica e define as capas da atmosfera. 

13. identifica masas e cursos de auga continentais.  

14. Realiza as actividades sobre as partes dos ríos e describe as súas características. 

15. Coñece as diferencias entre rochas e minerais.  

16. Fai traballos e actividades para definir o relevo e nomear os elementos que o forman.  

17. Sitúa en mapas os ríos españois e as súas vertentes.  

18. Identifica os diferentes tipos de paisaxes que se dan en España. 

19. Identificas profesións dos sectores primario, secundario e servizos, así como a relación 

coa   súa localización xenérica. 

20. Pon en práctica as normas de seguridade viaria como peón, e coñece algunhas das 

relacionadas cos vehículos. 

21. Define a Prehistoria e coñece as idades da Historia. 

22. Explica e valora a importancia dos grandes descubrimentos da humanidade. 

23. Identifica os trazos da civilización romana.   

24. Explica as achegas culturais da presenza romana na Península.  

 

LENGUA CASTELLANA / LINGUA GALEGA 

 

1. Lee y comprende diferentes tipos de textos. 

2. Utiliza la lengua para expresar opiniones y experiencias. 

3. Responde de forma correcta preguntas sobre un texto. 

4. Comprende un cuento e identifica  su estructura. 

5. Identifica y usa sinónimos y antónimos. 

6. Reconoce las siguientes categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo, determinantes y   

pronombres. 

7. Forma palabras derivadas utilizando los sufijos correspondientes . 

8. Reconoce palabras compuestas y de qué palabras se forma. 

9. Forma nuevas palabras utilizando prefijos como: in- , im-, des- pre- re-. 

10. Reconoce palabras homófonas. 

11. Identifica las palabras según  su  acentuación. 
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12. Utiliza los distintos signos de puntuación. 

13. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y entonación. 

14. Identifica y  utiliza correctamente los tiempos verbales. 

15. Se expresa oralmente de forma adecuada y correcta respectando las normas de cortesía. 

16. Realiza dictados correctamente. 

17. Relatar acontecimientos de manera secuenciada y ordenada. 

18. Explicar procesos sencillos (juegos, experimentos...) y transmitir experiencias personales.  

19. Resumir oralmente textos sencillos, escuchando y manteniendo un orden en su exposición. 

20. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 

21. Reconocer la idea principal de un texto. 

22. Realizar descripciones (físicas y, cuando corresponda, de carácter) de personas, de animales y de 

objetos (forma, color, tamaño, sabor y tacto) con un vocabulario adecuado. 

23. Utilizar el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas presentes 

en un texto, seleccionando, de las definiciones dadas en el diccionario, el significado más 

adecuado al contexto. 

24. Aplicar correctamente las reglas ortográficas aprendidas: hue/hie, -bir, ger/gir, br/bl, ll/y, r/rr, 

c/qu/z, d/z, - ivo, -aba, palabras terminadas en –y. 

25. Elabora textos de distintos tipos: cuento, poesía, cómic… 

 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Grao de motivación dos alumnos/as. 

 Adaptación das actividades ao tempo da clase. 

 Participación dos alumnos/as nas actividades. 

 Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

 A observación sistemática do alumnado/a. 

 Diarios de clase, anecdotarios, debates, saídas ao entorno… 

 Revisión de tarefas. 

 Participación. 

 Traballos. 

 Probas específicas de tipo variado (orais ou escritas ). 

 Asemesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente 
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diferenciando información de opinión que xurdan  en situacións de debate e diálogos 

contextualizados.  

 
 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
VALORACIÓN 

EN 4º DE 
PRIMARIA 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración dos contidos e 
competencias adquiridas ou 
desenvolvidas na unidade. 

50% 

 Realización de probas escritas ao 
finalizar cada unidade e ao final 
do trimestre. 

 Rúbricas de avaliación. 

Realización do traballo na aula: 

 Realización adecuada do traballo. 

 Organización dos materiais. 

 Presentación do caderno. 

30% 

 Caderno. 

 Rexistro de actividades da clase. 

 Rexistro de organización de 
materiais. 

Realización do traballo na casa: 

 Deberes e traballos específicos. 10% 

 Rexistro de entrega de deberes no 
tempo. 

 Puntuación de corrección dos 
deberes. 

Valoración de actitudes na aula: 

 Escoita. 

 Participación. 

 Esforzo. 

 Colaboración. 

10% 

 Rexistro de participación. 

 Rexistro de actitude na aula. 

 Rexistro da valoración dos 
compañeiros (caderno de equipo). 
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LINGUA INGLESA 

 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 Saudar 

 Saber dicir e preguntar polo seu nome. 

 Saber preguntar e dicir a súa idade. 

 Saber dicir e coñecer os números ata o 10. 

 Saber dicir o que teñen. 

 Saber pedir as cousas (de clase por exemplo ). 

 Saber preguntar  a hora e responder . 

 Saber dicir o que sabe ou non sabe facer . 

 Saber dicir a comida que lle gusta. 

 Entender  e usar expresións repetidas na clase do tipo : come here, do you need help ? can I 

go to the toilet , done ! stand up … 

 Saber al menos tres palabras relacionadas con los temas de interese tratados: food, 

classrooom objects, animals, toys… 

 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Pequeno test ao final da lección, onde teñen catro actividades, unha para cada destreza 

(listening speaking reading writing). 

 Test final de trimestre, oral e escrito. 

 Farase a media entre as cualificacións obtidas durante o trimestre. 

 Terase en conta a actitude, interese e comportamento. 

 

3.- PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN 

 

 Proba oral 50% 

 Proba escrita 40% 

 Interese, actitude, comportamento 10% 
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EDUCACIÓN MUSICAL 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

 Actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros e compañeiras. 

 Interese e actitude participativa nas actividades musicais e de movemento.. 

 Esforzo nas actividades propostas. 

 Coidado e respecto do material musical e o mobiliario da aula. 

 Colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

 Participación activa nas actividades vocais, instrumentais e de movemento. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

EXECUCIÓN: 

 

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

MOVEMENTO E DANZA 

AUDICIÓNS 

ACTITUDES: 

 

Esforzo 

Atención 

Respecto 

Colaboración 

Interese 

 

LIBRETA , FICHAS, 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS: 

 

Coidado. 

Limpeza. 

Orden 

40% 40% 20% 
 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Observación diaria. 

 Interpretacións vocais. 

 Práctica instrumental, individual e colectiva. 

 Audicións individuais e colectivas. 

 Execución de danzas. 

 Probas escritas e orais. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

 Mostrar unha actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros/as. 

 Amosar interese e ganas de participar. 

 Manifestar unha actitude de esforzo nas actividades. 

 Executar axeitadamente as tarefas propostas en función das súas posibilidades. 

 Adoptar hábitos de hixiene tras a práctica de actividades físicas: Traer bolsa de aseo e usala. 

 Colaborar cos compañeiros en representacións grupais o por parellas. 

 Desinhibirse e superar o medo ó ridículo nas actividades propostas. 

 Traer indumentaria axeitada: chandal e zapatillas deportivas. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Calidade 

da 

EXECUCIÓN 

MOTRIZ 

ACTITUDES 

Atención 

Respecto 

Interese 

Esforzo 

Colaboración 

HIXIENE 

e 

VESTIMENTA 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

 Probas de aptitude física ao final das unidades didácticas (equilibrio, coordinación, axilidade, 

ritmo, velocidade…). 

 


